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Eltûnik a bódésor
a Széna térrôl

Augusztus közepén az utcaképet évtizedek
óta rontó pavilonsoron az egyik bódé el-
tûnt a Margit körút és a Csalogány utca sar-
káról. Az önkormányzat Településüzemelte-
tési Bizottsága májusban határozott arról,
hogy a Széna téri „bódéváros” szûnjön
meg. A bizottság az öt bódé egyikének üze-
meltetô általi lebontását, az összes többi
esetében a közterület-foglalási engedélyek

visszavonását javasolta. A Városrendészeti
Csoport kötelezte az elsô pavilon tulajdono-
sát a 30 napon belüli bontásra, a többi pavi-
lon tulajdonosát pedig tájékoztatta, hogy
december 31. után az engedélyüket nem
hosszabbítják meg. A tervek szerint a hely-
színen egységes arculatú pavilonok felállí-
tását kezdeményezi az önkormányzat.

ld

HETVEN ÉVE A BETEGEK
SZOLGÁLATÁBAN. A Széher úti
Szent Ferenc Kórházat hetven évvel
ezelôtt, 1937. augusztus 19-én An-
gelo Rotta érsek, apostoli nuncius
szentelte fel, és azóta is nyitva áll a
kerületi, gyógyulni vágyó betegek
elôtt. 3. OLDAL

LOMTALANÍTÁS SZEPTEMBER
8-TÓL. A Fôvárosi Közterület-fenn-
tartó a lomtalanítás rendezettebb le-
bonyolítása érdekében változtatott
a szolgáltatás rendszerén. A korábbi
gyakorlattól eltérôen a pontos dá-
tumról minden lakóházat levélben ér-
tesítenek. 5. OLDAL

ÚJRA KINYIT AZ ISKOLA. Kerü-
letünkben tucatnyi általános iskolá-
ban — ebbôl öt 13 évfolyamos isko-
la — és két gimnáziumban kezdik di-
ákjaink az új tanévet szeptember 3-
án. Az áprilisi beíratkozás adatai
alapján 763 kis elsôs lépi át elôször
az iskola kapuját. 8. OLDAL

Augusztus utolsó hétvégéjén még tart a mûvészeti
fesztivál Hidegkúton. Részletek a 12. oldalon

2007. március…

AZ ÔSI KÖVEK BESZÉLNEK. Ünnepi szentmisén emlékeztek meg a gercsei kápolna felújí-
tásának és újraszentelésének tizedik évfordulójáról. A templom eredetileg a XIII. században
épült, és a török idôkben lerombolták. A XVIII. században az itt élô német telepesek újjáépí-
tették, ám a gyönyörû fekvésû kis település a járványok és tûzvészek pusztítása nyomán el-
néptelenedett. Az Árpád-kori mûemléket végül 1996-ban állították helyre, és 1997-ben
szentelték újra. „Az újraszentelés az ország lelki megújulásának is szimbóluma” — mondta
a misét celebráló Kemenes Gábor plébános. „Ezek az ôsi kövek beszélnek. Hirdetik, hogy ré-
gi korokban is éltek itt emberek, akik a világ jobbítását kívánták.”

…és augusztus a Széna téren
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BUDAI POLGÁR A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban

Felelôs kiadó: Budapest II. kerületi Önkormányzat
Fôszerkesztô: Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu)
Szerkesztôk: Ludwig Dóra (ludwig.dora@masodikkerulet.hu)

Szabó Gergely (szabo.gergely@masodikkerulet.hu)
Munkatársak: Péter Zsuzsanna, Székely Imre

Fotók: Eisenmann József
Szerkesztôség: 1024 Keleti Károly u. 15/a, (tel./fax: 316-3410),

e-mail: budaipolgar@masodikkerulet.hu
Tördelés: Tramontána (356-6009)
Nyomda: Ringier Kiadó Kft. Nyomda

Felelôs vezetô: Bertalan László igazgató
Terjesztés: Göncruszka Kft.

Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1680 Ft, 11–20 szóig szavanként +168 Ft;
Apróhirdetés, közületi: 4400 Ft + 20% áfa;

Apróhirdetés-felvétel: készpénzªzetéssel; Lakosságszolgálati Csoport,
1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5624, ..25, ..27;

Keretes hirdetés: 1/1 old. = 190 000 Ft, 1/2 = 98 000 Ft, 1/4 = 65 000 Ft,
1/8 = 40 000 Ft, 1/16 = 15 000 Ft; árainkat 20%-os áfa
terheli. Hat megjelenéstôl 15%, 11 megjelenéstôl
20% kedvezmény. Zöld szín 10% felárral. Új hirde-
tôink elsô hirdetésének árából 15% kedvezmény.

Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; tel./fax: 316-3410, tel.: 212-5641.
A hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk.
Kéziratokat nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza.

Következô megjelenés: 2007. szeptember 7., lapzárta: 2007. augusztus 28.
Hirdetésfelvétel: 2007. augusztus 28-án 11 óráig

H I V A T A L I N Y I T V A T A R T Á S

Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

1024 Mechwart liget 1.
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21.

346-5400, központi fax: 346-5592
Internet: www.masodikkerulet.hu
e-mail: info@masodikkerulet.hu

hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

Okmányügyintézôi Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfél-
fogadás vége elôtt egy órával
befejezôdik, a délutáni sorszám-
kiadás 12.30-kor kezdôdik)

Tel.: 346-5602

* kedden és csütörtökön
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00*
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00*
péntek: 8.00–13.30

ebédidô: 12.15–13.00

Lakosságszolgálati Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfél-
fogadás vége elôtt egy órával
befejezôdik, a délutáni sorszám-
kiadás 12.30-kor kezdôdik)

Tel.: 346-5601
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–18.00,
(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
csütörtök: 8.00–16.00
péntek: 8.00–15.00
(13.30-tól csak ügyiratátvétel)

ebédidô: 12.15–13.00

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

Tel.: 376-5966,
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678

* hétfôn és pénteken délelôtt
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00
péntek: 8.00–13.30

ebédidô: 12.15–13.00

Adócsoport,
Anyakönyvi Csoport Tel.: 346-5400

hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

I–II–III. Kerületi Szabály-
sértési Hatósági Társulás

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 214-2075

hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

Gyámhivatal
1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 212-2784

hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

Közterület-felügyeleti
Csoport

1024 Lövôház utca 26.
Tel.: 316-2688 hétfô: 13.30–18.00

szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30Mûvelôdési Iroda

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

Ü G Y E L E T E K

Gyermekorvosi ügyelet
1023 Bolyai utca 5–7.,
Budai Gyermekkórház és Rendelô-
intézet, A épület, tel.: 212-5979

hétfô–péntek: 20.00–8.00,
szombat–vasárnap: 24 órás
ügyelet

Felnôttorvosi ügyelet 1027 Ganz utca 13.
Tel.: 202-1370

hétfô–péntek: 12.00–16.00,
20.00–8.00; szombat–vasár-
nap: 24 órás ügyelet

Helyi adók szeptember 17-ig
A Pénzügyi Iroda Adócsoportjának tájékoztatása szerint a ko-
rábbi évekhez hasonlóan idén augusztus 24-ig mindenki meg-
kapja a helyi adókról, valamint a gépjármûadóról szóló
számlaegyenleg-értesítôt. A pótlékmentes fizetési határidô
szeptember 17. A teljesítés a bankszámla vezetésére kötele-
zett adózók esetén kizárólag banki átutalással, más adózók
esetén — választásuk szerint — az értesítôhöz mellékelt csekk
felhasználásával, illetve banki átutalással lehetséges. A szám-
laegyenleg-értesítô tartalmaz-
za az ügyfélfogadási rendet,
valamint az ügyintézô nevét
és közvetlen elérhetôségét.

Aki az egyenlegértesítôt leg-
késôbb augusztus 31-ig nem
kapja meg, személyesen az
Ügyfélszolgálati Központban
(1024 Margit krt. 47–49., I.
emelet), illetve telefonon a
346-5655, 346-5656, 346-
5658, 346-5660 és 346-5662-
es közvetlen számokon érdek-
lôdhet.

Az egyenlegértesítô kézbesí-
tése mellett minden II. kerüle-
ti lakos postaládájába bedob-
nak egy kis füzetet, amely a
helyi adójogszabályok értelme-
zésérôl és gyakorlati alkalma-
zásáról szól.

Új játszótér épül Kuruclesen
A kerületi önkormányzat költségvetésében idén összesen 57
millió forint áll rendelkezésre a zöldfelületekkel kapcsolatos
fejlesztésekre. Negyvennégy millió forintot fordítanak játszó-
terek, parkok felújításra és építésére. Sor kerül a Szabadság
és a Községház utca sarkán álló Matáv-játszótér felújítására,
a 30 millió forintos beruházás ötven százalékban a fôvárosi
önkormányzattól nyert támogatásból valósulhat meg. Felújít-
ják a Barsi parkot is, és játszóteret építenek a Kuruclesi út 15.
szám alatt. A feladatok elvégzéséhez kapcsolódó nyílt közbe-
szerzési eljárás hamarosan lezárul, a nyertes ajánlattevôvel
megkötött szerzôdés után a játszóterek felújítása és elkészül-
te legkésôbb novemberre várható.

A korábban említett, kö-
zel hatvanmillió forinton
túl az önkormányzat továb-
bi 28 millió forintot költ a
kerület közterületeinek és
parkjainak virágosítására
az ôszi hónapokban. Már
több helyszínen — a Pasaré-
ti út, a Pasaréti tér és a
Zöldlomb utca környékére
— muskátlitartókat helyez-
tek ki. Az összegbôl dézsás
növényeket is telepítenek a
Vízivárosban, továbbá vi-
rágágyakat alakítanak ki a
Pusztaszeri úton, a Bimbó
úti elválasztószigeteken, a
rózsadombi szerpentinen
és a Budenz úton.

A kiadvány célja, hogy a helyi
adóztatással kapcsolatos
ismeretekrôl és a helyi adókról
mindenki értesüljön.
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Hetven éve a betegek
szolgálatában
A Széher úti Szent Ferenc Kórházat
hetven évvel ezelôtt, augusztus 19-én
Angelo Rotta érsek, apostoli nuncius
szentelte fel, és azóta is nyitva áll a
kerületi, gyógyulni vágyó betegek
elôtt.

Augusztus 18-án a kerek évfordulóra emlé-
keztek, az ünnepi szentmisét Beer Miklós
püspök celebrálta, aki kiemelte, hogy a
Szent Ferenc Kórház mûködése az önzetlen
szeretetszolgálat legnemesebb része.

Ünnepélyes keretek között átadták a
Szent Ferenc-díj arany fokozatát, amelyet

az eddigi díjazottak, Paskai László bíboros
és Roska Tamás akadémikus után idén Beer
Miklós, a váci egyházmegye püspöke, vala-
mint Forgách József, a nemzetközi kapcsola-
tok igazgatója kapott meg. Mindketten kie-
melkedôen sokat tettek a kórházért. A
szentmisét követôen Velebny M. Lucetta tar-

tományfônöknô és Tahy Ádám igazgató fô-
orvos a kórház szellemiségérôl, múltjáról
és jelenérôl tartott elôadást. Az eseményen
részt vett Láng Zsolt polgármester is, aki
hangsúlyozta, hogy ugyan nem önkormány-
zati, hanem egyházi fenntartású a kórház,
mégis mindent megtesznek az egészség-

ügyi átszervezések miatt nehéz helyzetben
lévô nemzetközi hírû intézmény zavartalan
mûködése érdekében. A polgármester hoz-
zátette: a Szent Ferenc Kórház kiemelkedô
szakmai munkát végzett és végez a kerületi
betegek ellátásban, ezért több egyeztetés
volt már a kórház és az önkormányzat veze-
tése között. Amiben csak tudják, segítik a
kórházat.

Tahy Ádám lapunknak elmondta, hogy az
egészségügyi miniszter április 1-jei dönté-
sével a II. kerület területi ellátási kötele-
zettségét ugyan elvették a kórháztól, de a
Szent Ferenc Kórház továbbra is várja és

tudja is fogadni a kerületi betegeket. Akár
háziorvosi beutalóval is elláthatja a kórház
a második kerületieket, csak telefonon ér-
demes elôtte bejelentkezni. Az igazgató fô-
orvos hozzátette, a helyzetük jelenleg sta-
bil, de további sorsuk attól függ, hogy ele-
gendô számú beteg jön-e kórházukba. ld

HETVEN ÉV. A kórház alapkövét 1935. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony nap-
ján helyezték el. Az épületet Kénost Vilmos építész tervezte, és ô vezette az építési
munkálatokat is. Az Assisi Szent Ferenc Leányai Betegápoló Szerzetesrend által mû-
ködtetett intézményt 1937. augusztus 19-én Angelo Rotta érsek, apostoli nuncius
szentelte fel. Eredetileg 84, késôbb több mint százágyas volt a kórház, amelyben ká-
polnát is építettek. Az egy- és kétágyas szobákban többnyire fizetô betegeket helyez-
tek el. A kórház indulásától fogva a fôváros II. kerülete, valamint a külsô területek kö-
zül Pesthidegkút, Máriaremete, Adyliget és Budaliget betegeit látta el, emellett Buda-
jenô, Tök, Perbál, Zsámbék, Nagykovácsi ugyancsak az ellátási területéhez tartozott.
A kórház a Margit hídtól a város széléig terjedô mintegy 15 km-es sávban állandó fel-
vételi ügyeletet tartott.

A háborús években a politikai és faji üldöztetések idején az apácarend vezetôi az
anyaházban, a kórház igazgatósága pedig a kórházban bújtatta az üldözötteket. A
harci cselekmények idején a kórházban igen sok sebesültet ápoltak az ekkor 24 órás
szolgálatot ellátó orvosok.

1950-ben a kórházat államosították,
250 nôvérnek kellett elhagynia a rend ko-
lostorait és kórházait. A Szent Ferenc Kór-
ház a János Kórház részévé vált, eredeti
nevét elvesztette, és mint a János Kórház
Széher úti részlege mûködött. 1994-ben
az állam és az egyház között kötött
egyezmény alapján a szerzetesrend
visszakapta a kórház tulajdonjogát.
1996. január 1-jén önálló igazgatású,
egyházi tulajdonú kórház lett.

Az általános belgyógyászati ellátáson
belül kiemelten foglalkoznak a cukor-
betegek, emésztôszervi, magasvérnyo-
más betegségben szenvedô betegek
ellátásával.

Kardiológiai osztályuk a gyógyítás
teljes eszköztárával, szív-ultrahang,
terheléses és Holter-laboratóriummal,
valamint akut koronária egységgel áll
a betegek rendelkezésére.

A kórház kiemelt feladata a szívbete-
gek, szívmûtéten átesett betegek reha-
bilitációja.

Az ünnepi misét Beer Miklós püspök, a díjazottak
egyike celebrálta

Forgách József a Szent Ferenc-díj arany fokozatát
vehette át

Tahy Ádám fôigazgató és Láng Zsolt polgármester
között szó esett az egészségügy nehézségeirôl is
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TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Ked-
denként 17 órától ingyenes jogi ta-
nácsadás társasházaknak a Polgár-
mesteri Hivatalban (1024 Mechwart
liget 1.).

CIVIL SZERVEZETEK SZAKRE-
FERENSE: dr. Szigeti Szilvia, tel.:
(30) 560-3928, e-mail: szigeti.szil-
via@masodikkerulet.hu. Postacím:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA
hétfôn és szerdán 10–18 óráig, ked-
den és csütörtökön 9–17 óráig, pén-
teken 9–14 óráig tart nyitva (1024
Keleti Károly u. 13/b, tel.: 212-5030).

NYÁRI SZÜNET. A Fidesz—Ma-
gyar Polgári Szövetség II. kerületi
szervezete által meghirdetett jogi ta-
nácsadás augusztus 31-ig szünetel.
A következô szeptember 5-én 16 órá-
tól lesz, amelyre szeptember 4-ig je-
lentkezhetnek a 212-5030-as számon.

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁ-
JA augusztus végéig zárva tart.
Szeptembertôl ismét várják kedden
és csütörtökön a kerület polgárait
16–19 óra között (1022 Budapest,
Bimbó út 63.).

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes ta-
nácsadást szervez kerületi irodájá-
ban (1022 Bimbó út 63.) csütörtö-
könként 16–18-ig. Idôpont-egyezte-
tés munkanapokon a 353-0624-es
számon.

A MIÉP JOGSEGÉLYSZOLGÁ-
LATA szeptemberig szünetel, idô-
pont-egyeztetés: Komáromi Ferenc,
tel.: (06 20) 269-3777.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁ-
JA hétfôn, kedden, szerdán és csü-
törtökön 12 és 18 óra között, pénte-
ken 12 és 16 óra között tart nyitva.
1024 Fazekas utca 19–23., telefon:
212-2978; e-mail: bp02@mszp.hu.

KÁVÉ MELLETT. Porkoláb Mátyás
képviselô (MDF) minden hónap elsô
és harmadik szerdáján 9–10-ig a
Széphalom bevásárlóközpont kávé-
zójában várja az érdeklôdôket.

Szent István-napi
megemlékezés
A Magyar Csodaszarvas Egyesület háromna-
pos közös emléktalálkozót és zarándoklatot
szervezett belföldi és határainkon túli ma-
gyarok részére, hogy együtt ünnepeljék
Szent István napját. Az immár ötödik alka-
lommal megrendezett eseményt Láng Zsolt

polgármester nyitotta meg. Köszöntô be-
szédében a határon túli magyarságot érin-
tô kérdésekör szólt.

— Igyekszünk befogadók lenni, és támo-
gatjuk azokat a rendezvényeket, amelyek
elôbbre viszik a nemzet sorsát — mondta a
polgármester. — Az Európai Unióhoz való
csatlakozásnak vannak hátrányos velejárói
is. Kötelességünk csökkenteni ezeket, és
kiállni a határon túli magyarokért.

A megnyitót követô fórumon a határon
túl élô magyar nemzetiségek a schengeni ví-
zum bevezetése utáni helyzetét vitatták
meg a résztvevôk. Felszólalt Schmitt Pál, az
Európai Parlament Magyar Néppárti frakci-
ójának elnöke, Becsey Zsolt, az Európai Par-
lament képviselôje, Maha László, a csapi
gimnázium igazgatója, Jónás József képvise-
lôtestületi alelnök a délvidéki Törökbecsé-
rôl, valamint Gaudi-Nagy Tamás EU-szakjo-
gász.

A konferenciát követôen Vida Tivadar
nyugalmazott lelkész celebrált emlékmisét
a máriaremetei bazilikában, majd Ferencz
Éva Magyar Örökség-díjas énekmûvész „Id-
vezlégy, bódog Szent István királ!” címû
mûsorát hallgatták meg a résztvevôk. Más-
nap, augusztus 20-án koszorúzásra gyûltek
össze a résztvevôk a máriaremetei emlék-
dombnál.

P. Zs.

Városmisszió
Budapesten
Szeptember 16–22. között több
nagyváros — Bécs, Párizs és
Lisszabon, Brüsszel után — Buda-
pesten fejezôdik be a városmisszi-
ók sora. Kerületünk plébániái
több száz budapesti közösséggel
együtt csatlakoztak a 2000-ben
II. János Pál pápa elindította mozgalomhoz.
A városmisszió célja, hogy az akár egészen
szokatlan ötletekkel teli programokkal
megszólítsák az embereket az evangélium
örömhírének meghallgatására.

A missziós hét rendezvényein a hang-
súlyt világszerte a társadalom hívô, más-
ként hívô, nem hívô vagy közömbös rétegei-
nek a párbeszédére helyezik. Személyes,
baráti hangú beszélgetések során egymás
megértésének kultúráját hangsúlyozva az
együttélésre, a közös tervezésre és kezde-
ményezésekre hívja fel a ªgyelmet a város-
missziós hét.

Az egyház célja, hogy a résztvevôk számá-
ra Jézust mint az öröm és boldogság forrá-
sát mutassák be, és hangsúlyosabbá tegyék

az egyház családias jellegét,
meghallgassák és megfontol-
ják a kívülállók intéseit, kri-
tikáit, hogy azok által boldo-
gabb, élhetôbb társadalmi
környezetet jöhessen létre.
A városmisszió rámutat arra
is, hogy az emberiség közel
fele már városban vagy város-
jellegû településen lakik,
ezért szembe kell nézni a vá-
rosi lét problémáival, me-

lyek a keresztény életstílus alapjaira is ha-
tással vannak.

Az ünnepi héten kerületünk különbözô
helyszínein azokat is várják, akik máskor
siettükben legfeljebb rápillantanak a temp-
lomkapura, csak felkapják fejüket a harang-
szóra, vagy a járdáról nézik a hosszan kígyó-
zó ünnepi körmeneteket. A katolikus egy-
ház szeptember 15-én valóságosan és jelké-
pesen is megnyitja templomait.

Az ünnepi héten részletes programfüzet,
valamint táblák segítenek majd tájékozód-
ni a központi és kerületi eseményekben.

A szeptember 15-én kezdôdô programso-
rozat kerületi eseményeirôl következô szá-
munkban olvashatnak bôvebben.

Szeg
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Komposztálj,
ne égess!
A korábbi években Pesthidegkúton a város-
részi önkormányzat több száz, fából ké-
szült komposztálókeretet osztott ki a jelent-
kezô családok között. Az elmúlt évben már
a konyhai szerves hulladékok, a zöldjavak
házi komposztálására alkalmasabb, zárt
komposztálótartályok szerepeltek az akció-
ban. Ekkor már új szereplôként megjelent
a SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesü-

let, melynek szakmai irányításával ismeret-
terjesztô elôadás és komposztálási bemuta-
tó is csatlakozott a programhoz. Az egyesü-
let korábban azzal a javaslattal kereste meg
az önkormányzatot, hogy szívesen vállalná
egy, az egész kerületre, a családokon kívül
a lakóközösségekre és a közintézményekre
is kiterjedô komposztálási program meg-
szervezését. Hosszas elôkészítés után most
az önkormányzat és az egyesület együttmû-
ködése eredményeként elkezdôdik a Kom-
posztáló Kerület Program, amelynek kereté-
ben a jelentkezôk egy megállapodás aláírá-
sával ingyenesen juthatnak majd komposz-
táló edényekhez és lombkomposztáló rá-
csokhoz. Ez utóbbi eszköz használatával a
jövôben megszûnhet a környezet- és egész-
ségkárosító levélégetés rossz gyakorlata. A
tudnivalókról következô lapszámainkban
részletesen beszámolunk. Augusztus 24–
26-ig a Pesthidegkúti Nyári Mûvészeti Fesz-
tiválon már találkozhat az egyesülettel. To-
vábbi információ és jelentkezés Eleôd-Fa-
ludy Gabriellánál a komposzt@ma-
il.tvnet.hu e-mail címen és a (06 30) 544-
8778-as telefonszámon, amely hétköznap
9 és 15 óra között hívható. Az egyesület hon-
lapja: www.szike.zpok.hu

Lomtalanítás szeptember 8-tól
Figyeljük a postaládánkat — a pontos dátum levélben jön

A Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt.
(FKF) a lomtalanítás rendezettebb
lebonyolítása érdekében változtatott
a szolgáltatás rendszerén. A
hulladékot kisebb körzetekben
és gyorsabban gyûjtik össze.

A lakókat postai úton értesítik a lomtalaní-
tásról, a társasházak lépcsôházaiban plaká-
tokat helyeznek el, de az elszállítás idôpont-
járól nem jelentetnek meg külön tájékozta-
tót a sajtóban. A II. kerületben 2007-ben
szeptember 8. és 14. között lesz a lomtalaní-
tás. A körzetekrôl és a pontos idôpontokról
— utcanév alapján — az ingyenesen hívható
(06 80) 204-386-os zöld számon adnak
felvilágosítást.

A vállalat valamennyi lakóingatlant idô-
ben értesíti a csak az adott címre vonatko-
zó pontos dátumról. Az FKF továbbra is ké-
ri, hogy a közterületi rend és tisztaság érde-

kében csak a jelzett idôpontban készítsék
ki a lomokat. Reményeik szerint az új rend-
szer abban is segít, hogy a guberálók és a
lomvadászok ne szórják szét a feleslegessé
vált használati tárgyakat.

A lomokat a szemétgyûjtô gépkocsik által
jól megközelíthetô helyre készítsék ki. A so-

ron kívüli lomtalanítást az FKF egész év-
ben végez köbméterenként 3500–4800 fo-
rint + áfa áron. Felvilágosítás a 459-6867,
459-6868, 459-6869-es telefonszámokon
kérhetô.

szg

NEM MIND LOM. Használható ruhát, ci-
pôt, játékot, sportszert, könyvet, tanköny-
vet, egyéb háztartási eszközt, lakberendezési tár-
gyat ne tegyenek ki, mert azok túlnyomó részét
bezúzza a szemetesautó. Inkább juttassák el se-
gélyszervezeteken keresztül az arra rászorulók-
hoz. Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 1035
Miklós u. 32., 1022 Moszkva tér 17. Vöröske-
reszt, 1122 Hajnóczy J. u. 16.

Könyveket, tankönyveket antikváriumok-
nak, könyvtáraknak, nevelôotthonoknak, hajlék-
talanszállóknak lehet ajándékozni.

Felesleges vagy használhatatlan mûszaki
cikkeket 1077 Király u. 69. (mûszaki bizományi),
1122 Krisztina krt. 23. (Gelka) alkatrésznek lehet
átadni, a Saturn üzletekben is átveszik ôket:
Mammut II., nyitva hétfôtôl szombatig 10–21 órá-
ig, vasárnap 10–20-ig.

Mobiltelefonokat, elemeket a Mammut I-
ben lévô Vodafone-üzlet is gyûjt.

Fém- és papírhulladékot a 1122 Hajnóczy J.
u.-i MÉH-telepen is lehet hagyni.

Lejárt gyógyszereket a gyógyszertárak köte-
lesek átvenni.

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYÛJTÔ UDVAROK. Egyéb hulladékok (színesfém, fehér
üveg, színes üveg, újság-, hullám- és kartonpapír, fém italdoboz, PET-palack, száraz-
elem, használt sütôolaj és zsír, elhasználódott háztartási gépek) az FKF Zrt. által üze-
meltetett lakossági hulladékgyûjtô udvarokban (is) elhelyezhetôk.
n III., Testvérhegyi út 10/a, tel.: 439-2351
n XI., Bánk bán u. 8–10., tel.: 464-5907
n XIII., Tatai út 96., tel.: 329-8437
Nyitva tartás: hétfôtôl–péntekig: 10–18 óráig, szombaton: 8–14 óráig.

Változik
a Millenáris

Lapzártánkkor tartott lakossági fóru-
mot a Millenáris Park magántulajdo-
nú területére tervezett irodaház építé-
sérôl a beruházó cég. A park jellegé-
hez illeszkedô épületek és a 109 férô-
helyes mélygarázs a tervek szerint ta-
vaszra épülne fel. Ekkorra építenék új-
já a jelenlegi helyéhez közel a közked-
velt Zöld Péter játszóteret. A fórumról
bôvebben a következô számunkban
olvashatnak.
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II. Kerületi Kaptató
szeptember 16., Millenáris Park

Rajt és cél helyszíne: Millenáris Park

Nevezés
A kerületi iskoláknak elônevezési lehetôséget biztosítanak. Neve-
zés a testnevelôknél (egyéni és csoportos is).

Helyszíni nevezés a versenyközpontban, a futónapon reggel 8
órától. Minden távnál a rajt elôtt 15 perccel lezárják a nevezést,
rajtszám kiadása már nem lehetséges. A versenyen nevezési díj
nincs.

Távok, korcsoportok és az egyes futamok
n 1. táv: kb. 800 m; rajtidôpontok: 8.30; 9.00; 9.15; 9.30; 9.45.
Futamok: 8.30: kerekesszékes és hand-bike-os futam; 9.00: 1–2.
osztályos ªúk, 9.15: 1–2. osztályos lányok, 9.30: 3–4. osztályos
ªúk, 9.45: 3–4. osztályos lányok. Útvonal: Kis Rókus u., Fény u.,
Lövôház u., Ezredes u., Millenáris Park.
n 2. táv: kb. 1400 m; rajtidôpontok: 10.30; 10.45. Futamok:
10.30: 5–6. osztályos ªúk, 10.45: 5–6. osztályos lányok. Útvonal:
Kis Rókus u., Fény u., Lövôház u., Aranka u., Kis Rókus u., Ezre-
des u., Millenáris Park.
n 3. táv: kb. 2000 m; rajtidôpontok: 11.00; 11.15; 11.30; 11.45;
11.50; 12.00. Futamok: 11.00 7–8. osztályos ªúk, 11.15: 7–8. osztá-
lyos lányok, 11.30: 9–10. osztályos ªúk és lányok, 11.45: 11–12. osz-
tályos ªúk és lányok, 11.50: családi futás, 12.00: gyaloglás junio-
roknak (18–60 évesek) és senioroknak (60 év felettiek). Útvonal:
Kis Rókus u., Felvinci út, Kapor u., Alvinci út, Ez-
redes u., Millenáris Park.
n 4. táv: 13 200 m; rajtidôpont: 12.15. Futam:
12.15: nyílt verseny, bárki indulhat. Útvonal: Mil-
lenáris Park, Kis Rókus u., Felvinci út, Kapor u.,
Alvinci út, Bimbó út, Endrôdi S. u., Bogár u., Mák
u., Tövis u., Törökvész út, Gárdonyi Géza út, Ave-
dik u., Endrôdi S. u., Bimbó út, Vöröstorony u.,
Vöröstorony lejtô, Görgényi út, Szalonka út, Páf-
rány út, Pasaréti út, Szilfa u., Csévi u., Csalán u.,
Nagybányai út, Vöröstorony u., Bimbó út, Sövény
u., Orsó u., Fenyves u., Bimbó út, Rügy u., Endrô-
di S. u., Bimbó út, Alvinci út, Ezredes u., Millená-
ris Park.

Díjazás

Minden kategória elsô három helyezettje érmet, elsô hat helyezett-
je pedig oklevelet kap. Minden kategória elsô helyezettje, vala-
mint a 13,2 km-es verseny abszolút gyôztesei serleget kapnak.
Minden induló a verseny emblémájával és a II. Kerületi Önkor-
mányzat címerével ellátott pólót kap.

Eredményhirdetés
800 m: 10.15-kor, 1400 m, 2000 m 12.30-kor, 13 200 m: 13.30-
kor.

Iskolák közötti verseny
A tanulók létszámához viszonyítva az elsô helyezett, legtöbb isko-
lást, hozzátartozót megmozgató II. kerületi iskola serleget, míg az
elsô hat helyezett iskola oklevelet és sportszervásárlási utalványt
kap: az l. helyezett: 60 000 Ft, a 2. helyezett: 50 000 Ft, a 3. helye-
zett: 40 000 Ft, a 4. helyezett: 30 000 Ft, az 5. helyezett: 20 000
Ft és a 6. helyezett: 10 000 Ft. Az egyes iskolákból indulók létszá-
mát nem a tanulók által leadott nevezési lapok, hanem a célba ér-
kezések alapján állapítják meg.

További információk
n A versenyen minden felkészült futó, illetve kerekesszékes is
rajthoz állhat, aki a versenykiírásban foglalt feltételeket elfogadja.

Kizárják azt a versenyzôt, aki a rajtszámát össze-
hajtja, letakarja, nem a mellére tûzve viseli, aki
nem teljesíti a kijelölt teljes távját, vagy a nevezési
lapot pontatlanul, illetve hiányosan tölti ki.
n A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, ke-
rékpáros kísérôvel, rajtszám nélkül futni tilos.
n Átöltözésre, és csomagmegôrzésre a Millenáris
Park B épületében (Teátrum) lesz lehetôség.
n Minden résztvevônek ingyenes vizet, banánt,
szôlôcukrot és idénygyümölcsöt biztosítanak.
n Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a
résztvevôk számát korlátozza, a nevezést bármikor
lezárja. Az önkormányzat fenntartja az útvonal- és
idôpontváltoztatás jogát is.

Információ a www.masodikkerulet.hu/sport/kaptato/ oldalon
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Könyvmolyok,
irány a fánkfánk!
Bosnyák Viktória neve nem ismeretlen
az ifjúsági irodalmat forgató fiatal
olvasók és szüleik elôtt. 2003-ban
jelent meg nagy sikerû, ráadásul
kerületünkben játszódó
Tündérboszorkány címû könyve, amit
nemsokára követett a második rész
Klott Gatya, ne fárassz! címmel. (A
szerzô elárulta, hogy közben a trilógia
befejezô része, az Analfa is elkészült,
és reményei szerint ôsszel már
kapható lesz a könyvesboltokban.)
Most azonban egy minden
értelemben újdonságnak számító
könyv megjelenése kapcsán kerestük
fel az írónôt II. kerületi otthonában.

— Elôzô könyvemmel, amely a Sirály, a
király címet viseli, indítottuk el a Könyv-
molyképzô Kiadónál azt a sorozatot, amely-
nek titkolt szándéka a gyerekek szórakozta-
tása mellett anyanyelvi ismereteik szélesí-
tése. A Sirály, a király címû mesében —
amelyet egy kicsit a jó öreg Mosó Masa mo-
sodájához tudnék hasonlítani — az ly-os
szavak helyesírását gyakorolhatják észrevét-
lenül a gyerekek. Az új, Amikor kivirágzott a
fánk fánk címû könyvemben pedig az egy-
alakú és többjelentésû szavak félremagyará-
zásából adódó szóvicceket, illetve tréfás
helyzeteket igyekeztem kihasználni.

Egy kicsit Galla Miklós stílusában…
Az eddigi könyveim közül éppen ez volt a

legnehezebb, de azt gondolom, a leginkább
egyedülálló is abból a szempontból, hogy
szóviccekbôl merészeltem meseregényt ír-
ni. Többen ªgyelmeztettek, hogy ezt nem
lehet majd eladni, nem fogják érteni a gye-
rekek. Szerencsére az a tapasztalatom,
hogy a gyerekek, sôt a kisgyerekek nagyon
is élvezik és értékelik ezt a fajta humort.

Hány éveseknek szól a könyv?
Ez egy mese, tehát már az elsôsök is kéz-

be vehetik, de éppen a nyelvi humor sajá-

tosságai miatt a nagyobbak, a nyolc-, tíz-,
tizenkét évesek már jobban értik.

Az egyik fejezetben például Laci, a
konyhás összeszûri a levet — egy nagy fa-
zékba — a konyhatündérrel. Vajon értik a
kicsik a helyzet pikantériáját?

Nem biztos, de nem is baj. Egyrészt meg
lehet nekik magyarázni, másrészt pedig azt
is rendkívül fontosnak tartom, hogy a me-
sét felolvasó felnôtt számára is szórakozta-
tó legyen a történet. Meggyôzôdésem, hogy
csak akkor tudja szívvel-lélekkel átadni az
olvasmányt a szülô vagy a pedagógus, ha
közben ô maga is élvezi. Én is éveken át ol-
vastam nap mint nap a lányaimnak, de
csak azt a szöveget tudtam élvezetesen felol-
vasni, ami nekem is tetszett. Akkor, ahogy
együtt éltük át a kalandokat és izgalmakat,
együtt sírtunk és nevettünk, életre szóló kö-
zös élményekkel lettünk gazdagabbak
mindnyájan.

A könyv illusztrációi is nagyban segítik
a megértést, és önálló humorforrások is.

Ez így van. Nagyon nagy nyereségnek ér-
zem, hogy az egyetlen nôi karikatúristánk,
Szûcs Édua vállalkozott a könyv illusztrálá-
sára.

Folytatódik a didaktikusan szórakozató
vagy szórakoztatva okító könyvek sora?

A kiadóval együtt közös szándékunk,
hogy folytassuk a Bendegúz könyvtára cí-
men elindított sorozatot, és más témában
is jelentessünk meg hasonló, könnyed, de
szellemes, rövid és nem utolsósorban ol-
csó olvasmányokat. Több terv is van már a
fejemben, az egyik a magyar történelmi ne-
vek, a másik a földrajzi nevek helyesírását
lenne hivatva közelebb hozni az ifjú olva-
sókhoz.

Érdemes lenne a pedagógusok köré-
ben is népszerûsíteni a könyveket.

Egyre többen tudnak róla, és keresik is.
Nagyon sokat járom az országot, számos
író-olvasó találkozón vettem részt, megfor-
dultam sok, elsôsorban vidéki iskolában,
és elôfordult, hogy egész osztályoknak vagy
évfolyamoknak rendelték meg egyik vagy
másik könyvemet, hogy órán dolgozhassa-
nak belôle.

II. kerületi iskolákat is felkeresett
már?

Ezen a területen van egy pici hiányérze-
tem. Itt élek a kerületben, ikerlányaim itt
jártak általános iskolába — ma már gimna-
zisták —, mégsem sikerült egyelôre elláto-
gatnom a kerületi iskolákba. Kivétel ez alól
az Áldás Utcai Általános Iskola, a lányok
egykori iskolája, ahol elsô két könyvem ját-
szódik. Ha hívnak, nagy örömmel mennék
a többi kerületi tanulóhoz is!

Péter Zsuzsa

Részlet a könyvbôl

„A boltba belépve a pult mögött két
fehér kötényes P-t találtak.

— Szép jó napot, Menta! — hajlong-
tak a pék. Mivel szolgálhatunk?

— Karperecet szeretnénk. […] Csak az
ára ne legyen borsos.

— Borsosat nem sütünk. Ehhez a pe-
rechez elég, ha van egy kis apród.

— Minek egy polgármesternek ap-
ród? […] Nem vagyok én királynô. Mond-
játok meg az árát kerek perec!

— Sajnáljuk, de a kerek perecünk elfo-
gyott! — mondták a pék kórusban.

— Elég ebbôl! A hölgy azt akarja tud-
ni, mennyi az áram — szólt közben türel-
metlenül a karperec.

— Majd én megmondom. Az áram két-
százhúsz volt — mondta az egyik pé. […]

— Kétszázhúsz volt? De ha kétszáz-
húsz volt, akkor most mennyi?

— Most fél áron van.
— Ki az a Fél Áron? Az üzletvezetô?

Vagy a Gábor Áron fia?
— Nem. A perec van fél áron. Vagyis

kétszázhúsz volt, de most csak száztíz.
— Vagy úgy! Tessék, ez pontosan

annyi.”
A könyv a Könyvmolyképzô Kiadó gondozásá-
ban jelent meg. Ára 999 Ft.
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Újra kinyit az iskola

Kerületünkben 12 általános iskolában — eb-
bôl öt 13 évfolyamos iskola — és két gimná-
ziumban kezdik diákjaink az új tanévet. Az
áprilisi beíratkozás adatai alapján 763 kis
elsôs lépi át elôször az iskola kapuját.

Étkezési térítési díjak,
kedvezmények

Kérelmet írásban lehet benyújtani a Kére-
lem ûrlap kitöltésével és a munkahelyi iga-
zolás és egyéb jövedelmek igazolásával
együtt.

1. Az önkormányzat intézményeiben ellá-
tott vagy tanuló gyermekek esetén az ellátó
intézmény vezetôjénél;

2. A II. kerületben mûködô nem önkor-
mányzati intézményben ellátott vagy tanu-
ló gyermekre és a kerületen kívüli intéz-
ményben ellátott vagy tanuló gyermekre

— csak normatív kedvezmény igénybevéte-
le esetén az ellátó intézmény vezetôjénél,

— egyéni rászorultság alapján járó kedvez-
mény, illetve a kétféle kedvezmény együt-
tes igénybevétele esetén a Polgármesteri
Hivatal Mûvelôdési Irodájánál (1027 Buda-
pest, Bem tér 1.) lehet kérvényezni.

1. Normatív kedvezmények:
Bölcsôdében, óvodában, iskolában, szerve-
zett intézményi közétkeztetés igénybevéte-
léhez a következô kedvezményeket kell biz-
tosítani:

a) a bölcsôdés, az óvodás, az 1–4 évfolya-
mon nappali rendszerû iskolai oktatásban

részt vevô és rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülô gyermek után az
intézményi térítési díj 100%-át,

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesü-
lô gyermek és tanuló után az intézményi té-
rítési díj 50%-át,

c) három- vagy többgyermekes családok-
nál gyermekenként az intézményi térítési
díj 50%-át,

d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyer-
mek, tanuló után az intézményi térítési díj
50%-át kedvezményként kell biztosítani.

A normatív kedvezmény csak egy jogcí-
men vehetô igénybe. Nem jár a tanulónak
kedvezmény azon étkeztetésére, amely ked-
vezményre — a szakképzésre vonatkozó ren-
delkezések szerint létrejött — tanulói szer-
zôdése alapján már jogosult. A gyermekvé-
delmi gondoskodásban részesülô — nevelô-
szülônél, gyermekotthonban vagy más
bentlakásos intézményben nevelkedô —
ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti
vagy tartós nevelésbe vett gyermek után
nem vehetô igénybe a normatív kedvez-
mény.

A normatív kedvezmény megállapításá-
hoz közös háztartásban élôként kell ªgye-
lembe venni a) a tizennyolc éven aluli, b) a
huszonöt évesnél ªatalabb, közoktatásban
nappali rendszerû oktatásban részt vevô, il-
letve felsôoktatásban nappali tagozaton ta-
nuló, valamint c) az életkortól függetlenül
a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
gyermekeket.

A normatív kedvezményt a tanuló után a
nappali rendszerû oktatásban való részvéte-
le befejezéséig kell biztosítani.
2. Egyéni rászorultság alapján járó
további kedvezmények:
Bölcsôdében, óvodában, iskolában, szerve-
zett intézményi közétkeztetés igénybevéte-
léhez a gyermek lakóhelye szerint illetékes
önkormányzat, illetve — ha a gyermek köz-
oktatási intézményben részesül étkezés-
ben — a nevelési-oktatási intézmény veze-
tôje a gyermek egyéni rászorultsága alap-
ján további gyermekenkénti kedvezményt
állapíthat meg.

A II. kerületi önkormányzat rendelete
alapján a normatív támogatás mellett továb-
bi kedvezményben, illetve csak rászorultsá-
gi alapon is kedvezményben részesíthetô
az a gyermek, illetve tanuló, ahol a család-
ban a közös háztartásban élô, közeli hozzá-
tartozók havi nettó jövedelmének egy fôre
jutó átlaga a mindenkori legkisebb öregsé-
gi nyugdíj 200%-át nem haladja meg.
3. Az ügyintézésrôl
Intézményi étkezési díj támogatása iránti
kérelmet írásban kell benyújtani, amely
tartalmazza a kitöltött Kérelem ûrlapot és
az ügyfél aláírását, továbbá mellékletként
munkahelyi igazolás és egyéb jövedelmek
igazolását. A nyomtatványok letölthetôk a
www.masodikkerulet.hu honlapról, illetve
beszerezhetôk a Mûvelôdési Irodán (1027
Budapest, Bem tér 1.) vagy az intézmény-
ben.

A 2007/2008-as tanév rendje
n Az elsô tanítási nap 2007. szeptember 3. hétfô, az utolsó tanítási nap 2008. június

13. péntek. Az iskola utolsó, befejezô évfolyamán az utolsó tanítási nap középisko-
lákban és szakiskolákban 2008. április 30.

n A szorgalmi idô elsô féléve 2008. január 18-ig tart.
n Az iskolák 2008. január 25-ig értesítik a tanulókat, illetôleg a kiskorú tanulók szüle-

it az elsô félévben elért tanulmányi eredményekrôl.
n Az ôszi szünet 2007. október 29-tôl 31-ig tart. A szünet elôtti utolsó tanítási nap

október 27. szombat, a szünet utáni elsô tanítási nap november 5. hétfô.
n A téli szünet 2007. december 22-tôl 2008. január 2-ig tart, a szünet elôtti utolsó

tanítási nap 2007. december 21. péntek, a szünet utáni elsô tanítási nap 2008. ja-
nuár 3. csütörtök.

n A tavaszi szünet 2008. március 21-tôl 25-ig tart. A szünet elôtti utolsó tanítási
nap március 20. csütörtök, a szünet utáni elsô tanítási nap március 26. szerda.
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Felsôoktatási ösztöndíj
A II. kerületi Önkormányzat Képviselô-testületé-
nek Közoktatási, Közmûvelôdési, Informatikai
és Sport Bizottsága pályázatot ír ki a kerületben
lakó felsôoktatási intézményben tanulmányo-
kat folytató, illetve felsôoktatási intézményben
tanulmányokat kezdeni kívánó diákok részére,
akinek állandó lakóhelye a II. kerületben van.

Az ösztöndíj összege egy tanévre 50 és 100
ezer forint között van. Az önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatala a megítélt ösztöndíjat egy
összegben legkésôbb a döntést követô 30 na-
pon belül átutalja a pályázati adatlapon feltün-
tetett számlaszámra.

A pályázaton való részvétel feltételei:
n A II. kerületben állandó lakhellyel rendelkezô
felsôoktatási hallgató, aki állami felsôoktatási
intézményben folyó nappali tagozatos, állami-
lag finanszírozott elsô alapképzésben, elsô ki-
egészítô alapképzésben, elsô szakirányú tovább-
képzésben, valamint elsô akkreditált iskolai
rendszerû felsôfokú szakképzésben vesz részt;
n vagy az adott tanévben utolsó éves, érettsé-
gi elôtt álló középiskolás, illetve felsôfokú diplo-
mával nem rendelkezô, felsôoktatási intézmény-
be felvételt még nem nyert érettségizett fiatal,
aki a következô tanévtôl kezdôdôen állami felsô-
oktatási intézményben, illetve az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium és az intézmények közötti
megállapodás alapján nem állami felsôoktatási
intézményben folyó nappali tagozatos, állami-
lag finanszírozott elsô alapképzésben, elsô ki-
egészítô alapképzésben, elsô szakirányú tovább-
képzésben, valamint elsô akkreditált iskolai
rendszerû felsôfokú szakképzésben kíván részt
venni.
n A család egy fôre jutó nettó jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum másfélszeresét (40 695 Ft).
n Elônyt élvez az a pályázó, aki országos tanul-
mányi, mûvészeti vagy sportversenyen bekerült
az elsô hat helyezett közé; eltartója/szülôje mun-

kanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül;
betegségben szenved, rokkant, vagy családjá-
ban folyamatos ellátást igénylô beteg vagy rok-
kant van, amit szakorvos igazol; gyermeket ne-
vel; nem a fôváros területén mûködô intézmény-
ben tanul.

Pályázati adatlapot a Mûvelôdési Irodán
(1027 Bem tér 1., tel.: 214-2271, 316-5178) és
az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit
krt. 47–49.) lehet átvenni, illetve letölthetô az
önkormányzat honlapjáról.

A kérelemhez csatolni kell a kitöltött adatla-
pot; az adatlap mellékleteként szereplô jövede-
lemigazolást, kiegészítve a munkahely által ki-
adott kereseti igazolással; felsôoktatási intéz-
ményben már tanulmányokat folytató hallgató
esetén az adatlap mellékletét képezô, a felsôok-
tatási intézmény által kiállítandó igazolást arról,
hogy a pályázó a megjelölt képzéstípusok vala-
melyikében a 2007/2008-as tanév elsô félévé-
ben részt vesz (késôbbi beíratkozás esetén az
adott félévre szóló igazolás késôbb csatolan-
dó); a pályázó által eltartott gyerekekrôl szóló
igazolást (születési anyakönyvi kivonat fénymá-
solata); a kiemelkedô tanulmányi, mûvészeti, tu-
dományos és sporttevékenységet tanúsító ok-
mányok másolatát.

A beadott pályázatot érvénytelennek tekin-
tik, ha a hiányzó mellékleteket vagy adatokat a
megadott határidôn belül nem pótolják. Az
érettségi elôtt álló, még középiskolás tanulók
csak akkor kapják meg az ösztöndíjat, ha felvé-
telt nyernek valamelyik felsôoktatási intézmény-
be.

A pályázati kérelmek beérkezésének határ-
ideje 2007. szeptember 21. péntek 15 óra
postán vagy személyesen a Mávelôdési Iroda cí-
mére: 1027 Budapest, Bem tér 1.

A pályázat eredményérôl a pályázót a Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelôdési Irodája értesíti legké-
sôbb a döntést követô 15. napon.

Tankönyvtámogatás igénylése
A támogatást az ellátást biztosító intézmény-
ben kell igényelni. Az iskolai tankönyvren-
delésnek biztosítania kell, hogy — az iskolá-
tól történô tankönyvkölcsönzés, napközi-
ben, tanulószobában elhelyezett tanköny-
vek igénybevétele, használt tankönyvek biz-
tosítása, illetôleg tankönyvek megvásárlásá-
hoz nyújtott pénzbeli támogatás útján — a
nappali rendszerû iskolai oktatásban részt
vevô minden olyan tanuló részére, aki a)
tartósan beteg, b) testi, érzékszervi, értel-
mi, beszédfogyatékos, autista, több fogyaté-
kosság együttes elôfordulása esetén halmo-
zottan fogyatékos, c) pszichés fejlôdés zava-
rai miatt a nevelési, tanulási folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott (például
diszlexiás, diszgráªás, diszkalkuliás, kóros
hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar-
ban szenvedô gyermek), d) három- vagy
többgyermekes családban él, e) nagykorú
és saját jogán családi pótlékra jogosult,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, a tankönyvek ingyene-
sen álljanak rendelkezésre (normatív ked-
vezmények). Az iskola igazgatója felel a nor-
matív kedvezmények biztosításáért. A nor-
matív kedvezményt igényelni kell. A tan-
könyvek megvásárlásához nyújtott támoga-
tás iránti kérelmet írásban kell az intéz-
mény vezetôjéhez benyújtani, amelynek
tartalmaznia kell az igénylôlapot, az ügyfél
aláírását és mellékletként az iskola által kért
igazolásokat.

Útfelújítás rendben és pontosan
Negyven éve lakom a Hûvösvölgyi úton egy társasházban.
Ilyen nagyszabású útfelújítás, csôcsere, mint ami az elmúlt
hónapban lezajlott, még soha nem volt a környékünkön. A
kivitelezô cég munkatársai minden nap pontos kezdéssel és
fegyelmezett munkával, kiabálás és ronda beszéd nélkül,
39°C fokban szombat, vasárnap is dolgoztak. A munkaterü-
letre „betévedt” autósokat is udvariasan terelték jobb irány-
ba. A munkavégzésükre jellemzô volt, hogy a szerszámok és
gépek rendbetétele után még az összetakarítást is elvégez-
ték naponta. Sem cigarettacsikkek, sem üdítôs ºakonok
nem maradtak utánuk. Sz. A .

Ízlések…
Nyugdíjas bankªókvezetô vagyok. Úgy érzem, hogy életem
során mindig magasra tettem a mércét, elsôsorban önma-
gammal szemben. A Budai Polgár munkatársai is hétrôl hét-
re egyre magasabbra teszik a mércét az újság szerkesztésé-
vel kapcsolatban. Egyre több a színes kép, az olvasmányos
cikk, no meg a közérdekre számot tartó közlemény. Öröm-
mel olvasom az utolsó „bötûig” és kronológiában elteszem
a lapot. 44 éve lakom a kerületben, amit — természetesen —
nagyon szeretek.

Stumpf Katalin

…és pofonok
Ha tényleg a mai Budai Polgárból kéne vennem a kerületet
érintô információkat, igencsak bajban lennék. Az informa-
tivitás élô szobrát valószínûleg nem róluk fogják megmin-
tázni. Gyurta Dani jógyerek, de miköze a kerület minden-
napjaihoz? Netán a pálmanövény kerületi kuriózum, hogy
egy egész oldalt kap? […] Ilyen gyenge tartalom mellett pe-
dig igen zavaró a hirdetések magas aránya. Netán nincs elég
helyi hír?

Kambekk hozzászólása
az Index fórumán
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Pályázatok, pályázati és támoga-
tást igénylô ûrlapok és útmutatók
letölthetôk a www.masodikkeru-
let.hu oldalról.

www.masodikkerulet.hu
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KIÁLLÍTÁSOK Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága, Az itt felejtett ön-
töde. Idôszaki kiállítás: Középkori harangöntések ásatási nyomai c. poszterkiállítás. A múzeum aka-
dálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20.,
tel.: 201-4370)
n AUGUSZTUS 31-ig: „Kezdetben volt a rózsaszín” — képek a rózsaszínû Zsolnay használati tárgyak-
ról. A kiállítás megtekinthetô hétfôtôl péntekig 14–19 óráig a HAP Galériában. (Margit krt. 24., földszint)
n AUGUSZTUS 31-ig: Intervízió a Millenárison. Szerdánként 15–17.30-ig a NAVA — Nemzeti Audiovizu-
ális Archívum — és a filmtortenet.hu filmklubja. Az egyik héten filmvetítésen vehetnek részt a látoga-
tók, amit Hirsch Tibor filmesztéta bevezetôje elôz meg, a másik hét szerdáin tematikus válogatást láthat-
nak a NAVA támogatásával korabeli filmhíradókból. Csütörtökönként 18–19.30-ig Kultúrház Live — kul-
turális showmûsor Erdôs Gábor vezetésével. Péntekenként a Duna Tévé „szigetén” a mozirajongók igazi
ritkaságokat nézhetnek meg. A mozizós hétzárók keretében a nézôk ritkán vetített játékfilmeket és olyan
friss dokumentumfilmeket is láthatnak, mint az idei Kamera Hungária-díjas Józsi nôvér és a sárga bicik-
li. Az értôk ugyanakkor különleges kortárs irodalmi feldolgozásoknak is örülhetnek, aki pedig a rövidfil-
met szereti, az sem marad hoppon: egy hétvégén keresztül látható a Duna Mûhely válogatása. Szombat
délelôttönként a Hálózat TV médiaiskolája települ ki a kiállításra. Itt tartják az elméleti és a gyakorlati fog-
lalkozásaikat. További információ: www.intervizio.hu. (Millenáris Park)
n SZEPTEMBER 2-ig: Visual adventures. Kiállítás a Piros-fekete Galériában. Megtekinthetô hétfô kivéte-
lével minden nap 15–18 óráig, csütörtökön 20 óráig, hétvégén 19 óráig. (Millenáris Park, Teátrum)

MOZGÁS FELDENKRAIS alternatív mozgásterápiás tanfolyam kedden 10–11-ig, 16–17-ig,
Heimer István nemzetközi diplomás oktató vezetésével. További idôpontok megbeszélés szerint. Ha sze-
retne szabadabban és kevesebb megerôltetéssel mozogni, hogy jobban legyûrje a stresszt, hogy hatéko-
nyabban és kellemesebben végezze mindennapi tevékenységét, akkor jöjjön el az óránkra! Pasaréti Feren-
ces Alapítvány, 1025 Szilfa u. 4. Tel.: 394-3362, (06 20) 973-9489, www.feldenkrais-budapest.hu
n TENISZOKTATÁS. Hat éves kortól kezdô és haladó szintû oktatás csoportos vagy egyéni rendszerben. Is-
kolásoknak 4–6 fôs csoportok. Amatôr szintû versenyzési lehetôség. Érdeklôdni lehet Ördög Andrásnál:
(06 20) 983-4098, (06 30) 579-2869, www.tenisz_oktatas.extra.hu
n SIVANANDA JÓGA: Alkalmanként is látogatható, folyamatos gyakorlást biztosító jógaórák aktív jógá-
zók számára hetente ötször: hétfôn és pénteken 18.30-tól, szerdán 18 órától, kedden és csütörtökön 10
órától. Ingyenes bemutató jógaóra szeptember 9-én vasárnap 16 órától a Volkmann u. 10. alatti jóga-
központunkban azok számára, akik még sohasem jógáztak, de szeretnék kipróbálni! Meditációs és 10x2
órás kezdô hathajóga-tanfolyamok indulnak szeptember közepétôl különbözô idôpontokban. Részletes
információért hívja jógaközpontunkat! Információ és bejelentkezés: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@
sivanandajogakozpont. hu, www.sivanandajogakozpont.hu
n Mozgástanfolyamok a Baár—Madas Gimnáziumban. Babagimnasztika: Kedd 9.30–10.30-ig (2–3
éves kor), 10.30–11.15-ig (1–2 éves kor). Vezetô tanár: Németh Erika. Kreatív gyermektánc: Péntek 16–
17-ig (5–7 éves kor), 17–17.45-ig (3–4 éves kor). Vezetô tanár: Németh Erika. Játékos focisuli: Csütörtök
16.15–17-ig (3–4 éves kor), 17–18-ig (5–7 éves kor). Vezetô tanár: Almási Éva. Gerincgimnasztika: Kedd
8.30–9.30-ig és 18.30–19.30-ig. Vezetô tanár: dr. Csider Tibor egyetemi docens. Kezdés szeptember elsô
hetében. Érdeklôdni lehet augusztus 30-tól Németh Erika táncpedagógusnál: (06 30) 565-1703, nemethe-
ri@freemail.hu (1026 Lorántffy Zs. út 3.).
n Kendo. Tradicionális japán vívás a Budapest Fônix Kendo és Iaido Klubban a Kodály Zoltán iskola épüle-
tében. Kendoedzések gyermekeknek 18–19.30-ig és felnôtteknek 19–21-ig minden kedden és pénteken.

Bôvebb információ: (06 30) 601-2025, www.buda-
pestkendo.hu, budapestkendo@gmail.hu (1022
Marczibányi tér 1.)

GYEREKEKNEK SZEPTEMBER 1.,
10.00: Mesejátszótér az I. kerületi Franklin utcai
játszótéren. Közremûködik a Magyar Mesezenekar.
www.mesezenekar.hu
n SZEPTEMBER 22.: Egész napos szüreti Bonbon
Fesztivál az IBS-ben. Fellép a Kolompos együttes
és Kemény Henrik bábmûvész. (1021 Tárogató út
2–4., tel.: 391-2525, 391-2526)

BARTÓK-EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

BUDAI TÁNCKLUB
1027 Kapás u. 55., tel.: 201-7992

IBS SZÍNPAD
1021 Tárogató út 2–4., tel.: 391-2525, 391-2526

MILLENÁRIS PARK
1024 Fény u. 20–22., tel.: 438-5312

KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ
1025 Szilfa u. 4., tel.: 392-5464

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA
1028 Templom u. 2–10., tel.: 392-0860

MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
1022 Marczibányi tér 5/a, tel.: 212-2820

VÍZIVÁROSI GALÉRIA
1027 Kapás u. 55., tel.: 201-6925

GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK

GOODBYE BAFANA. Nelson Mandela 27 évet raboskodott az apartheid börtöné-
ben, ám mindez mára a múlté, a börtönévek és az apartheid ez idô szerint a történel-
mi tananyag részét képezik. Minthogy biztonságos távolságba kerültünk az elnyo-
mástól és szenvedéstôl, jobban mondva, az elnyomásnak ettôl a válfajától, melyet
apartheidnek hívtak (elnyomó rendszerekbôl persze ma is széles a választék), jöhet-
nek a játékfilmek, melyek a maguk mûfaji szabályai szerint játszatják újra az esemé-
nyeket. Jöhetnek az érzékeny kamerájú filmrendezôk, ám hiába minden érzékenység,
a végén mégis csak a melodrámát követelô piac diktál, még Mandelának is. Pontosab-
ban a Mandelát életre keltô produkciónak, mely nagyvonalúan lemond a rab megis-
merésérôl, helyette a rabtartóval foglalkozik. Gondolták volna, hogy James Gregory,
dacára annak, hogy egy rasszista diktatúrát szolgált, mégiscsak ember volt, érzô
lény, a lelke mélyén (sôt nem is annyira a mélyén) jó ember. Ahhoz azért elôbb kel-
lett volna felkelnie a neves dán filmrendezônek, Bille Augustnak, hogy újdonság-
ként tálalja eme felismerést, ami ettôl még lehetne persze egy hiteles film vezér-
gondolata is. Fájdalom, nem az, méghozzá azért nem, mert a Goodbye Bafana ak-
kora giccs, hogy a fal adja a másikat, ráadásul azzal sem lehet mentegetni, hogy,
de kérem, szóról szóra így történt minden a valóságban is. Mert ahhoz, hogy ezt
higgyük, hinnünk kéne azt is, hogy az egykori börtönôr, akinek visszaemlékezése-
in August filmje alapul, egy jottányit sem szépített egyenruhás múltjának és Man-
delával való, állítólagos barátságának részletein. Kg
Német, francia, angol, dél-afrikai film. Rendezô: Bille August. Szereplôk: Joseph Fiennes, Den-
nis Haysbert, Diane Krüger.

FILM- ÉS DRÁMAÍRÓI ISKOLA. Az októ-
ber 1-jén induló Katarzis Dramaturgiai Mû-
helyben megtanulhatja a hagyományos
mesterségbeli tudást igénylô ªlmírást a
ªlmötlettôl a forgatókönyvig, valamint a
drámaírás klasszikus dramaturgiáját és tech-
nikáját. A kurzus két félévbôl áll: az elsô sze-
meszterben a drámaírás elméletével, a dra-
maturgia alapjaival ismerkednek a hallga-
tók, a másodikban kettéválik az oktatás: for-
gatókönyv-, illetve drámaírásra. Az oktatás
helye: FilmesHáz, 1092 Budapest, Ráday ut-
ca 31/k. Az I. szemeszter 12 héten át októ-
ber 1-jétôl december 15-ig, minden héten,
szerdán 10-tôl 14 óráig és 16-tól 20 óráig
tart. Tandíj: 240 000 Ft + áfa szemeszteren-
ként. Felvilágosítás az IRKA Egyesület titkár-
ságán, tel.: 343-6275, (06 20) 368-1944, e-
mail: irkae@ªlmjus.hu. Jelentkezési lap le-
tölthetô az IRKA Egyesület honlapjáról
(www.irkae.hu).
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KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔK TURISTA EGYESÜLETE: SZEPTEMBER 1.: Túra a Bakony-
hegységben. Találkozó 8 órakor a népligeti Volán pu. pénztáraknál. SZEPTEMBER 2.: Börzsöny-hegy-
ség. Találkozó 7.30 órakor a Nyugati pu. pénztáraknál. SZEPTEMBER 9.: Pilis-hegység. Találkozó 8 óra-
kor a Volán Árpád hídi pályaudvarán a pénztárnál. További információ a 316-3053 vagy a (06 20) 997-
8465-ös telefonszámon, a tvte@freemail.hu címen és a www.termeszetvedok.hu honlapon.

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: Idén már klubunk 14. évfordulóját ün-
nepelhettük, és felidéztük a régi emlékeket. Emlékeztünk a diavetítésekre, a kérdés-felelet játékra, a ceg-
lédi és tápiószentmártoni autóbuszos kirándulásra, a névnapozásokra. Az utolsó összejövetelünkön vi-
dám zárórendezvényt tartottunk a hagyományos fagylaltozással. Sajnos, egyik kedves társunkat a nyár
elején elvesztettük, de örömünkre több új klubtagot is köszönthettünk sorainkban. SZEPTEMBERBEN
nyitunk újra. (MDF-iroda, 1022 Bimbó út 63.)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEMBERI programjaink: 4-én 10.00: Évadnyitó klubnap.
5-én: Séta a budai hegyekben. 12-én: Kirándulás Börzsönybe kisvasúttal. 19-én: Autóbuszos köruta-
zás a Balaton-felvidéken. 26–30.: Kirándulás autóbusszal Karintia legszebb tájaira. A programok
részleteirôl évadnyitó klubnapunkon lehet érdeklôdni, valamint a 275-0169-es telefonszámon az esti órák-
ban. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A rövid szünet utáni találkozó új élmények megbeszélésére ad alkalmat.
A cserkeszôlôi gyógyüdülés AUGUSZTUS 28-án kezdôdik. Gondolatban már készülünk az ôszi progra-
mokra, kirándulásokra és színháztátogatásokra. Következô klubnapunk SZEPTEMBER 6-án lesz. Klubna-
pok minden páros héten csütörtökön 16 órától. Klubéletünket a havonta megjelenô programfüzet tartal-
mazza. (1028 Máriaremetei út 37., tel.: 376-8678)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. KERÜLETI SZERVEZETE: Nyári szünet után az elsô
összejövetelt SZEPTEMBER 12-én 16 órakor tartjuk. (1024 Keleti Károly u. 13/b, tel.: 212-5030)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Fogadóóra minden csütörtökön 9–12.30 között. SZEPTEMBERI prog-
ramjaink: 11-én: Alsó-ausztriai várak, kastélyok, kolostorok: Altenburg, Rosenburg. 18-án: Burgen-
landi barangolás. Frauenkirche, Halbturm, Bruck an der Leitha. Vásárlás a Hofer-Interspar áruház-
ban. OKTÓBER 2-án, az idôsek világnapján soproni városnézést tervezünk, fakultatív ebéd Balfon, a Kas-
tély étteremben. (1024 Margit krt. 48., tel.: (06 20) 921-6588, 316-5925)

KLUBOK Ami a zárójelentésbôl kimaradt… klub krónikus betegségben szenvedôknek és
hozzátartozóiknak minden hónap utolsó szerdáján 14.30–16 óráig. (Családsegítô Szolgálat, 1022 Fillér
u. 50/b, tel.: 225-7956)
n Mentális problémával élôk klubja minden hónap elsô hétfôjén 16–18 óráig. Hozzátartozók részére
problémaelemzô beszélgetés minden hónap utolsó hétfôjén 15–17 óráig. Filmvetítés minden hónap má-
sodik csütörtökén 15.45-tôl a II. sz. Gondozási Központban. (1022 Fillér u. 50/b)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Új érdeklôdôk 2–3 rendezvényen tagsági nélkül is részt vehet-
nek. Jöjjön, ismerje meg, próbálja ki Ön is! Ajánlatunk: AUGUSZTUS 31.: A Dzsingisz kán c. kiállítás a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban. SZEPTEMBER 6.: „és akkor megjöttek az inkák” c. kiállítás a Szépmûvészeti
Múzeumban. SZEPTEMBER 13.: Milassin Béla mûvészettörténet-kutató bevezetô elôadása a Leonardo-
kiállításhoz, programok megbeszélése, jelentkezés a rendezvényekre. SZEPTEMBER 16.: Látogatás a
Sándor-palotában. SZEPTEMBER 17.: A New York-palota megtekintése. SZEPTEMBER 20.: Ópuszta-
szeri kirándulás autóbusszal (Feszty-körkép, Kiss-tanya, Petôfiszállás). Ár: 2000 Ft/fô. SZEPTEMBER 27.:
„az igazi da Vinci” és a Munkácsy-trilógia megtekintése Debrecenben. Utazás vonattal (IC). OKTÓBER
12–14.: Nemzetközi tökfesztivál és szüreti vigadalom (Ôrség, Göcsej, Kerka völgye). Összejövetelek
minden hónap elsô és harmadik csütörtökén 15–18 óráig. (1024 Margit krt. 64/b. Bejárat a fôkapu mel-
lett balra! Tel.: 216-9812 [üzenetrögzítô is], (20) 42-42-180, fonixke@t-online.hu)
n Minden szerdán 15–20 óra között bridzskört tartunk kerületi irodánkban. Kávé, üdítô, sütemény! Min-
den kedves érdeklôdôt szeretettel várunk! (1022 Budapest, Bimbó út 63.)

TANFOLYAMOK A Klebelsberg Kultúrkúria nyári tanfolyamai: Társastánc intenzív tanfolya-
mok: 27–31-én 17–22.00: Salsa rueda intenzív tanfolyam (kizárólag legalább alap-salsatudásúaknak). A
tanfolyamokat vezeti Holló András tánctanár, (06 20) 828-0635. Részvételi díj: 7100 Ft/hét. Információ:
www.kulturkuria.hu.

FOLYTATÓDIK A DZSESSZLÁNC. Szep-
tember 6-án 20 órakor a Bolla Quartet
koncertjével indul újra a nyári szünet után a
dzsesszlánc. A Bolla Quartet tagjai, Bolla Gá-
bor (szoprán- és tenorszaxofon), Szakcsi La-
katos Róbert (zongora), Orbán György (bô-
gô), Mohay András (dob) fiatal dzsesszmu-
zsikusok, akik e formációval és egyenként is
számos sikert könyvelhettek már el. A kvar-
tett 2003. október 15-én, Bolla Gábor 15.

születésnapján jött létre. Debütáló lemezük
egy évvel késôbb jelent meg. Számos kon-
certet adtak idehaza és európai fesztiválo-
kon. 2004-ben Szentpétervárott, 2005-ben
Hollandiában, Belgiumban, Ausztriában, Né-
metországban és Szlovákiában léptek fel. A
2005-ös Avignoni Jazzfesztiválon a közön-
ség szavazatai alapján ôk nyerték el a feszti-
vál nagydíját. Gábor tavaly másodszor kap-
ta meg a Hans Koller-díjat. Az est vendége a
Lakatos Pecek Trió lesz. (Millenáris Park)

ISMÉT KINYÍLIK AZ ÚJ ABLAK. A nyugdí-
jasok igényei alapján kialakított sikeres inter-
netoktatási tanfolyam, az Új Ablak negyedik
évébe lép szeptemberben. Ez idô alatt már
több mint hétszázan tettek vizsgát az elsajá-
tított ismeretekbôl.

Az oktatás hathetes kurzusokban hetente
egy alkalommal három órában folyik. Egy-
szerre több csoport indul: hétfô 9–12,
12.30–15.30, szerda 9–12, csütörtök 9–12.
Saját, kifejezetten az idôsebb korosztály igé-
nyei szerint kidolgozott tematikával várják a
tanulókat. Egy tanfolyamra tizenkét fô je-
lentkezhet, mindenki külön gépnél ül. Az ok-
tatási programot a II. kerületi önkormány-
zat és a Millenáris Park támogatja, így a
résztvevôknek csak 5000 forintba kerül a
kurzus. A tanfolyam végén a hallgatók fény-
képes oklevelet kapnak. A kezdô és gyakor-
ló tanfolyamok mellett újdonságként ôsztôl
középhaladó tanfolyam is indítanak. Kezdés
szeptember 10-én.

További információk a Jövô Háza (www.jo-
vohaza.hu) és az Internet Játékház (www.
homoludens.hu) weboldalán. Jelentkezni a
Millenáris pénztárában lehet (tel.: 438-
5312).

Új helyen
új kiállítás
Új helyszínen, az Üdülô utca 23. szám alatt nyi-
totta meg a HOME Galéria legújabb tárlatát Láza-
dók címmel. A kiállításon a magyar Bada Dada
(1963–2006) és az ír J. Bowyer Bell (1931–2003)
alkotásaiból láthat válogatást a látogató. A gyûj-
temény szeptember 7-ig tekinthetô meg telefo-
nos egyeztetés alapján: (06 30) 990-5806.
www.homegaleria.hu (1021 Üdülô utca 23.).
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IX. Pesthidegkúti Nyári Mûvészeti Fesztivál
Augusztus 25., szombat

Népek mulatsága, borok vigassága
09.00 Fesztiválfutás. Futóverseny Ófalu utcáin. Nevezés 8–9

óráig a Templom utcai bejáratnál

10.00 Fesztivál Kupa — nagycsaládok, utcák, terek, baráti kö-
rök részvételével. Labdarúgó villámtorna a Hidegkúti
Sport Club Szabadság utcai sportpályáján. Nevezés 9–10
óráig a helyszínen vagy augusztus 25-ig a Klebelsberg
központban

10.00 Álom-álom, kitalálom — Palya Bea gyermekmûsora.
Belépô 500 Ft, családi belépô (négy fôtôl): 1500 Ft. (Ópe-
renciás udvar)

11.00 Szellôfi széllelbélelt csudái — egész nap (Mesekert bejá-
rata)

12.00 Sramlizene sörrel, borral, pecsenyével (Vásárszínpad).

13.30 Magyar borok ünnepe. Játékos borvetélkedô muzsiká-
val (Vásársétány).

14.00 Ragtime-koncert — Union Fúvós Quintett (Vásárszín-
pad)

15.30 András kovács királysága — Leányfalui Szekérszínház
(Óperenciás udvar)

16.00 Tiszta forrásból — dr. Füzi Rita és Török Zoltán elôadása
az éltetô vízrôl (Nagyszalon)

16.30 Fenevadak — a Bab Társulat elôadása óriásbábokkal (Vá-
sársétány)

17.30 Tüzes muzsika — tüzes borok — Técsôi Banda (Vásár-
színpad)

19.30 Csurka István: Döglött aknák. Komédia két részben (Sza-
badtéri színpad). A Turay Ida Színház elôadása. Belépô:
1200 Ft

22.00 Tûzijáték

22.30 Tûzrôl pattant mulatós a Técsôi Bandával.

Augusztus 26., vasárnap
Magyarország virága

09.00 Szent Erzsébet emlékséta az Árpád-kori Gercse temp-
lomhoz.

10.30 Szabadtéri mise a Gercse templom melletti réten. Celeb-
rálja Kozma Imre atya irgalmas rendi szerzetes, a Máltai
Szeretetszolgálat elnöke

11.30 Erzsébet asszony — a Remete Kulturális és Sport Egyesü-
let (REKE) amatôr színjátszótársulatának elôadása a
templom melletti réten.

12.00 Szabadtéri piknik a templom melletti réten, körtemuzsi-
ka mellett. Házigazdák: a pesthidegkúti plébániák. Rossz
idô esetén a programot a Máriaremetei Bazilikában tart-
juk meg

10.30 Méhes Csaba pantomimmûvész gyermekelôadása
(Óperenciás udvar)

12.30 Weszely Ernô harmonikázik (Vásárszínpad)

14.00 Magyar borok ünnepe — Játékos borvetélkedô muzsiká-
val (Vásársétány).

15.00 Magyarföldi szentek — vásári képmutogatók. Tér Szín-
ház (Vásárszínpad)

16.00 Szántai Lajos elôadása Árpád-házi Szent Erzsébetrôl
(Nagyszalon)

16.00 „Magos a rutafa” — Art’s Harmony (Óperenciás udvar)

17.00 Pünkösdi királykisasszony — Kolompos Színház — Ko-
lompos táncház (Szabadtéri színpad). Közben: A Szent Er-
zsébet pályázat eredményhirdetése.

19.00 Erkel Ferenc—Doppler Ferenc: Erzsébet — újkori opera-
bemutató (Színházterem). Belépô: 1200 Ft

A IX. Pesthidegkúti Nyári Mûvészeti Fesztivál egyik legrangosabb
eseménye Erkel Ferenc és Doppler Ferenc Erzsébet címû operájá-
nak bemutatója lesz 26-án vasárnap este 19 órakor a Színházterem-
ben.

800 éve született Árpád-házi királylányunk egyúttal európai nagy-
asszony, thüringiai fejedelemnô, korának kimagasló egyéniségû
asszonyalakja, Európá-
ban ma is a legismer-
tebb magyar személyi-
ség. Erzsébet korában
szokatlanul önálló,
modern nô, nemcsak
szenvedélyesen szerel-
mes hitves, példás
anya, hanem humán
gondolkodó, a szegé-
nyek és betegek rész-
véttel teli jótevôje.

Erkel és Doppler kö-
zös mûve Erzsébet éle-
tének szép, részben el-
képzelt epizódját dol-
gozza fel. Az opera
cselekménye Erzsébet
menyasszonykorában játszódik, színhelye Magyarország, a Thürin-
giai Lajos ôrgróffal kötendô házassága elôtti idôben. A meseszövés
a képzelet szülötte, a két fôhôs álruhában, egymás kilétét nem sejt-
ve szeret bele egymásba, ezzel felülírják a királyi házasság kötelezô
érvényû érdekeit.

Az opera 1857-ben a császári pár (Ferencz József és Erzsébet) lá-
togatásakor íródott, akárcsak Arany János Walesi bárdok címû bal-
ladája, de annak szenvedélyes, királyt vádló hangjával szemben az
opera lírai hangvételû, a „jó királyné” alakját hangsúlyozza. Korabe-
li kritikák szerint az Erkel által írt második felvonás a legszebb ma-
gyar operafelvonás, a Bánk Bán formátumával vetekedô igaz-
gyöngy. A Széchényi Könyvtár archívumából feldolgozott anyag
megszólaltatása kultúrtörténeti esemény. Az elôadás értékét emeli,
hogy a több mint száz éve nem játszott opera fiatal mûvészek olva-
satában kerül színre. Belépô: 1200 Ft.

Az esti elôadásokra jegyek elôvételben kaphatók a helyszínen és
a Klebelsberg Kultúrkúria jegyértékesítési helyein. (Klebelsberg Ku-
no Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központ, 1028 Templom ut-
ca 2–10. Tel.: 392-0860). Helyfoglalás érkezési sorrendben!

Bôvebb tájékoztató: www.kulturkuria.hu vagy Szentirmai-Zöld
Máté asszisztenstôl a (06 30) 630-6488-as telefonszámon. Mûvé-
szeti vezetô: Hedry Mária.

Mindkét napon 10 órától folyamatosan várja a gyerekeket a Mese-
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A jótékonysági Templomkerti Esték legutóbbi elôadásán, augusztus 11-én
Jókai Anna Kossuth- és Stephanos-díjas író beszélt az értelmiség
felelôsségérôl, a politikai és szakrális megújulás fontosságáról. Ahogy Bôdey
Sándor, a sorozat szervezôje fogalmazott: Jókai Anna úgy beszél, akár egy
laikus bibliamagyarázó, minden szavával azt keresi, hogyan lehetne a
Bibliából a mai kor visszásságaira és bajaira megoldást találni.

Jelölés Klebelsberg-díjra
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 1992-ben alapította a
Klebelsberg Kuno-díjat, hogy a pesthidegkúti közélet egy-egy ki-
emelkedô alakját — aki példa lehet a kortársak és a jövô nemzedé-
kek számára — évrôl évre az egykori kultuszminiszter nevével fém-
jelzett emlékplakettel és az ezzel járó pénzjutalommal tüntesse ki.
A díjátadásra minden év novemberében, a Klebelsberg Napok ke-
retén belül kerül sor. A Pesthidegkúton élô vagy tevékenykedô és a
kitüntetésre érdemesnek tartott személyre tett lakossági javaslato-
kat — a jelölt rövid méltatásával együtt — a Hidegkúti Közösségi
Házba (1028 Budapest, Máriaremetei út 37.) vagy a szentirmai.ma-
te@masodikkerulet.hu e-mail címre kell eljuttatni szeptember
30-ig.

Járdányi-jubileum
A Járdányi Pál Zeneiskola október 10–13. között ünnepli fennállásá-
nak 140., az alapfokú orgonaoktatás alapításának 50. évfordulóját.
Várják régi növendékek és volt tanárok jelentkezését. Jubileumi
programok: kiállítás, hangversenyek jelenlegi és régi növendékek
közremûködésével, baráti találkozó. Érdeklôdni lehet Vimmer Erika
igazgatónál, vagy dr. Pálffyné Friedler Magdolna igazgatóhelyettes-
nél a Járdányi Pál Zeneiskolában a 212-5049-es telefonszámon,
vagy a jardanyi@enternet.hu e-mail címen.

Szüret a Tárogató úton
A színházi évad 2007-ben nagyszabású családi fesztivállal veszi kez-
detét az IBS Színpadon. Szeptember 22-én egész napos Szüreti Bon-
Bon Fesztiválra hívják a szervezôk a gyerekeket és szüleiket, ame-
lyen az évszakhoz és a szürethez kapcsolódó hagyományokat eleve-
nítik fel interaktív, játékos és izgalmas formában neves meghívot-
takkal. Délelôtt fellép a Kolompos együttes, délután pedig a legen-
dás bábmûvész, Kemény Henrik elôadását láthatjuk.

A nap folyamán egy valódi szüreten, népi játékon vehetnek részt
a látogatók színészek, játékvezetôk segítségével, ahol a szôlôszedés-
tôl a préselésen, daráláson át a szüreti bálig a legfontosabb ôszi
esemény minden elemét megismerhetik. Természetesen a mustkós-
tolás sem maradhat el.

Táncpedagógus segítségével a szüreti résztvevôk megtanulhatják
az évszakhoz kötôdô táncokat, mondókákat, dalokat, körjátékokat,
valamint további kézmûves foglalkozások a nemezeléstôl a gyöngy-
fûzésig színesítik a programot.

Gyalogos zarándoklat
Máriaremetére
A Szent Erzsébet jubileumi évben gyalogos Mindszenty-zarándok-
lat lesz a Városmajorból Máriaremetére szeptember 15-én szomba-
ton. Gyülekezô 7 órától a városmajori templomnál (1122 Csaba u.
5.), indulás 8 órakor. A zarándoklatot dr. Udvardy György püspök,
Bíró László püspök és Lambert Zoltán kanonok, plébános vezeti.

A szentmise délben kezdôdik a Máriaremetei Kisboldogasszony
Bazilikában (1029 Templomkert 1.), amelyet dr. Erdô Péter bíboros,
esztergom-budapesti érsek mutat be.

Nyáron zárva
A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Hûvösvölgyi úti (1021 Hûvösvölgyi
út 85.) és Török utcai fiókja (1023 Török u. 7–9.) augusztus 6-tól
31-ig nem látogatható. Nyitás szeptember 3-án hétfôn.

A Bartók-emlékház július 31. és augusztus 20. között zárva
tart. Nyitás augusztus 21-én kedden 10 órakor.
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Szép Juhászné viselt dolgairól

Ártatlan enyelgések
A Kiscelli Múzeum állandó kiállításán,
a pest-budai biedermeier mûvészetet
bemutató részben egy igen érdekes
festmény ragadja meg a figyelmet: „A
Szép Juhászné apoteózisa”. Borsos
József, az egyik legjelentôsebb 19.
századi magyar festô az alkotója.
Különös és titokzatos alkotásról van
szó, amit minél jobban ismerünk,
annál kevésbé értünk.

A kép felsô részén puttók tartanak egy nôi
fejet ábrázoló, plasztikusan megfestett
dombormûvet, míg az alsó harmadban egy
rokokó kartusban elhelyezve egy bárányok-
kal körülvett pásztorlány látható. A festô,
aki élete utolsó harmadában komoly megél-
hetési gondokkal küszködött, és pályát mó-
dosítva fényképezéssel fejezte be mûködé-
sét, egyben a XVIII. század végétôl mûködô
népszerû budai intézmény, a Szép Juhász-
néhoz címzett vendégfogadó tulajdonosa is
volt 1872-tôl. Ez meg is magyarázná az
alsó részben látható ábrázolást: lényegé-
ben egy proª festô a saját üzletének fes-
tett cégért.

Ám a dombormûben a mûvészettörté-
neti szakirodalom a mester saját felesé-
gét, azaz magát a hús-vér fogadósnét azo-
nosítja. Ráadásul a felsô, puttós kompo-
zíció egy XVII. századi holland kép, egy
apoteózist ábrázoló mû másolata, ame-
lyet a bécsi császári gyûjteményben ôriz-
tek. Így a két rész együtt már Borsos sa-
ját feleségének a legendabeli Szép Ju-
hásznéval való azonosítását és egyúttal
felmagasztosítását jelenti.

A Szép Juhászné fogadót a XVIII. szá-
zad vége felé alapította Pavianovich Já-
nos budai jegyzô. Az 1830-as években él-
te virágkorát, ekkor egy szép klasszicista
épületet is felhúztak a régi mellé. Ebben
az idôszakban nemcsak a vendéglô lett
igen népszerû a Budára igyekvôk és a vá-
rosból kirándulók körében, hanem maga a
Szép Juhásznéról és Mátyás királyról szóló
legenda is. Gondoljunk csak Pardoe kis-
asszonyra, az angol utazóra, aki 1839-ben
Döbrentei Gábor társaságában járta a bu-
dai hegyvidéket, és szép, érzelmes tájleírá-
sai közé beillesztette ezt a történetet is. A
magyarok, mint írja, úgy mesélnek Mátyás
királyról, mintha a történetek tegnap ját-
szódtak volna le. Ennek a Szép Juhászné
esetében egy igen egyszerû, kézzel fogható
magyarázata is volt. Az angol hölgy és a re-
formkori Budán élôk fantáziáját Kiss Ká-
roly 1828-ban megjelent elbeszélése táplál-
ta a témáról.

Az ízes, nyelvújítás kori darabos magyar
nyelven elôadott történet voltaképpen meg-

lehetôsen furcsa. Legalábbis erkölcsi esz-
szenciáját nehéz egyeztetni a Borsos-kép
sugallta tartalommal. De lássuk a sztorit.

Terka, Beatrix királyné juhászának gyö-
nyörû és ªatal neje, mikor hazafelé tartott
a mezôrôl, ahová jóval idôsebb férjének
vitt ebédet, saját háza elôtt egy délceg va-
dászt, az általa fel nem ismert Mátyás ki-
rályt találta. A nem várt vendég, aki Miklós
néven mutatkozott be, korántsem viselke-
dett tartózkodóan az egyedül maradt
asszonnyal. Incselkedett vele, nyájasan kér-
dezgette, sôt ölelgetni-karolgatni is próbál-
ta, amibôl Terkának úgy kellett kimenekül-
nie. Miklós kifaggatta a ház asszonyát életé-
rôl: Visegrádon nôtt fel az ottani erdész lá-
nyaként, és tulajdonképpen azért kellett el-
jönnie ide, mert egy nála csak könnyû szó-
rakozást keresô ªatal vadásszal nem akart
viszonyt kezdeni, és apja tanácsára inkább
a nálánál jóval idôsebb, de szelíd és jó em-
bernek megismert Andor bácsihoz ment
férjhez.

Az álruhás Mátyás mindjárt az elsô alka-
lommal meg akarta csókolni Terkát, ô azon-
ban ezt nem hagyta. Ugyanakkor nem zár-
kózott el a további találkák elôl. Másnap
uzsonnával várta a vadászt, és amíg Andor
bácsi a juhokkal veszôdött, ôk a ház elôtt,
egészen addig, amíg a juhász hazatértét tá-
volról kolompok nem jelezték, vígan be-
szélgettek. A házba nem mentek be, mert a
férj ezt feltételül szabta ifjú feleségének a
vadász megvendégeléséhez.

A találkák sora folytatódott: „Mindinkább
tetszett Mátyásnak az eleven asszony, mégjob-
ban ártatlan enyelgései…” — írja Kiss, így a
király egyre többször látogatta a kis me-
nyecskét. Aki viszont, miközben szépségé-
ben és vonzásában mindinkább kivirult,
egyúttal érzékelhetôen rosszabb háziasz-

szony lett. Odakozmált, füstös ételek jelez-
ték, hogy gondolatai valahol máshol jár-
nak, és amikor az ebédet a mezôre vitte,
alig várta, hogy hazafuthasson találkozni a
daliás vadásszal.

Egy délutáni találka, amikor a vadász be-
jelentette, hogy a király új háborúja miatt
többé nem tud jönni, majdnem házasságtö-
réssé fajult. A síró asszonyka megszegve
férje kikötését, bebocsátást engedett a ven-
dégnek a hálókamrába, és csak az rebben-
tette szét a bûnbe tartó párocskát, hogy hir-
telen kolompolást hallottak, amelyrôl
ugyan kiderült, hogy csak a bojtárlegények
által egy rókára szórakozásból kötött ko-
lomp hangja volt, de a juhásznéra hirtelen
rátört a szégyenérzet, és véget vetett az
enyelgésnek.

Terka pironkodva elmondta férjének az
esetet, aki erre nagy haraggal fônökéhez, a
királynôhöz rohant. Beatrix erre igazi rene-
szánsz históriákból vett furfanggal leckéz-
tette meg csélcsap férjét.

Maga öltözött juhásznénak, és a délután
megjelenô vadászt már messzirôl integetve
a sötét hálókamrába hívta. Aztán amikor
„tûzindulattal rohant a vadász a sötétes kam-
rába, hol ôt a vélt juhásznénak karjai fogák
fel”, majd „ömledezett” az álruhás Beatrix
elôtt, akkor egy jelre betoppant a juhász és

felesége, és egy lámpával megvilágította
a szcénát.

Dramaturgiai csúcspontjára ért itt a
történet, aminek Kiss Károly elbeszélé-
se csak igen suta és esetlenül ható végki-
fejletet ad. E szerint a fülön csípett ki-
rály hirtelen azt próbálta elhitetni, hogy
ugyan realizálta, hogy nem Terkát ölel-
gette, de nem ismeri fel a másik asszony-
ban a királynét. Majd amikor Terka meg-
mondta neki és köntösénél fogva rángat-
ni kezdte, hirtelen a — be nem teljesült
szándék szerint végül is megcsalt — ju-
hász szólt rá asszonyára, felismerve a
magyarok királyát: „Asszony, térdelj le! Ez
maga a király!” Erre a menyecske a férje
mellé rogyva csak így habogott: „Oda va-
gyok! Mikl… — a király!”

Pusztán azáltal tehát, hogy a szolgáló-
népek azonosították az uralkodó szemé-
lyét, megoldódott a bonyodalom. Má-

tyás kegyes szavakkal simította el a történe-
tet: „Keljetek fel emberek, felejthetetlen marad-
jon közöttünk ezen pillanat.” A királyné pe-
dig gazdagon megajándékozta a juhásznét,
és „enyelegve hagyta el Mátyással a kellemes
helyet”.

Bevallom, nem tudok rájönni az idôsödô
Borsos motivációjára. Mi végre festette
meg szép juhásznéként a feleségét? Öntépá-
zó irónia Andor bácsi szerepében? Vagy
csak vágyakozott egy hasonlóan ªatal és
üde menyecskére, mert a nejére, aki a ven-
déglô szakácsnéja is volt egyben, is igaz
volt, amirôl Kiss Károly panaszkodott a ma-
ga korában: „…a szép gömbölyû magyar ju-
hászné helyett most egy nem szép német csap-
lárosné szolgál a vendégnek.”

Rohonci Ármin
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Kerületünk városrészei
Lapunk címlapján a Budai Polgár felirat felett harminchárom városrész neve olvasható. Ezek mindegyike kerületünk
egy-egy részét takarja. A dûlôk a XVIII. században szinte kivétel nélkül német elnevezésûek voltak. Okmányok, iratok
és térképek nagy mennyiségben maradtak fenn ebbôl az idôbôl. Egy 1789-bôl ismert jegyzék hatvan dûlôt tüntet fel
a Sas-hegytôl Újlakig. A budai hegyvidék német neveinek magyarosítása Döbrentei Gábor irodalomszervezô, akadémi-
kus, nyelvész és költô nevéhez fûzôdik. Az 1840-es évektôl küzdött a budai német utcanevek magyarosításáért. Kuta-
tásai nyomán derült ugyanis fény Buda számos régi utcájának, hegyének, völgyének és dombjának régi, esetenként
már Anonymus és Thuróczy krónikájában is említett helyneveire. A „dûlôkeresztelô” gondolatát 1844-ben a Honderû-
ben vetette fel egy cikksorozatban (Visszamagyarosítás Pesten), majd javaslatot tett 56 név megváltoztatására. Buda
város közgyûlése 1847. június 11-i közgyûlésén határozatot hozott a névváltozásra, majd június 19-én dûlôkeresztelô
ünnepséget tartottak mintegy 150 résztvevôvel a budai Tündér-hegyen és a Virányosban lévô Vadászkert vendéglô-
ben. Érdemes szót ejteni Döbrentei névadási szempontjairól. Neveinek egy része oklevelekbôl, adománylevelekbôl
ered (például Sasad, Rézmál), vagy költôi elnevezéseket alkotott (Vérhalom, Tündér-hegy), sokszor pedig a német el-
nevezést fordította le (Martinsberg — Márton-hegy, Reiche Ried — Gazdagrét).

ADYLIGET — Hûvösvölgytôl északnyugatra, Máriaremetétôl
délre lankás magaslaton helyezkedik el. Nyaraló-kertvárosi formá-
ja az 1930-as években alakult ki. Régebbi elnevezése Tisza István-
kertváros volt. Hûvösvölgybôl a 63-as autóbusszal közelíthetô
meg.
BUDAKESZI-ERDÔ — Tölgyes és bükkös, némely helyen tele-

pített fenyveserdôs terület Budakeszi, Csillebérc, Normafa és a Já-
nos-hegy között (kb. 950 kat. hold). — A területnek csak egy része
tartozik kerületünkhöz.
BUDALIGET — Máriaremete és Pesthidegkút-Ófalu vonalától

nyugatra terül el a csendes, családi házakkal beépített rész. Hûvös-
völgybôl az 57-es és a 157-es autóbusszal lehet elérni.
CSATÁRKA — Elnevezését Döbrentei javasolta. A dûlônév a

XVII. századi török harcokra utal. — A Látó-hegy délkeleti oldalán
régebben szórványosan beépített terület volt, a 70-es évek köze-
pén itt épült fel a Csatárka úti lakótelep 1297 lakásával. — A 11-es
és a 29-es autóbusszal közelíthetô meg.
ERZSÉBETLIGET — Szép fekvésû hely kertes házakkal Pesthi-

degkút-Ófalutól északkeletre a gercsepusztai templom, a Kôvár és
a Hármashatár-hegyi vitorlázórepülô-tér szomszédságában. Az
57-es, a 64-es és a 164 autóbusz néhány megállója érinti Erzsébet-
ligetet.
ERZSÉBETTELEK — A Hûvösvölgyi út és a Nagykovácsi út kö-

zötti rész neve, a gyermekvasút kiindulópontja, kedvelt kiránduló-
helye a Nagyrét. — Az utóbbi két elnevezés valószínûleg Erzsébet
királynéról kapta nevét.
FELHÉVÍZ — Neve a Lukács és Császár fürdôt tápláló melegví-

zû forrásokra vezethetô vissza, melyekrôl Anonymus is beszá-
molt. Nem volt önálló település, de területe egy idôben Óbuda dé-
li részétôl a Rózsadomb déli lejtôjén át, nyugaton az Ördög-árok
vonalát követve a mai Széna térig, délen pedig a mai Bem tér déli
oldaláig tartott. — Felhévíz központja Gézavására volt, amely a mai
Margit híd budai hídfôje helyén terült el. A terület már I. Géza ide-
jében piacközpont volt, a vásárjövedelmet késôbb felváltotta a fel-
hévízi rév vámja. Felhévíz legjelentôsebb épülete a Szenthárom-
ság-templom volt, amely a mai Margit körút 5. szám alatt állott.

GERCSE — A középkori falu határa nyugaton Pesthidegkút, ke-
leten Óbuda, északkeleten Óbudaörs, délkeleten pedig a nyéki va-
daskert kôkerítése volt. Az egykor népes falu elpusztult, csak ro-
mán kori kis temploma maradt ránk többszöri megóvás után. Az
ásatások azt mutatják, hogy a falunak két hosszabb, egymást ke-
resztezô utcája volt, a házak mögött kertek húzódtak, a templom
körül temetô terült el. Ma az egykori falutól nem messze kertes há-
zakat találunk.
HÁRSAKALJA — Pesthidegkút virágnevû utcáitól keletre a Va-

daskert-hegy erdôvel borított lejtôs vidéke. A Glück Frigyes erdei
sétaút keresztülvezet a hangulatos tájon.
HÁRSHEGY — A Budakeszi út és a Hûvösvölgyi út között emel-

kedik Lipótmezô—Kurucles vonalától nyugatra. A Nagy-Hárs-
hegy 454 méter, a Kis-Hárs-hegy 362 méter magas. Az elôbbi tete-
jén álló Kaán Károly-kilátóból messzire ellátni. A hegy oldalában
van a Bátori-barlang. A két Hárs-hegy között halad a gyermekvas-
út.
HÛVÖSVÖLGY — Egyik oldalról az Ördög-árok, a Nagy-

Hárs-hegy és a Fazekas-hegy, a másik oldalról a Vadaskert által
közrefogott völgyszakasz, amely felsô részén összeszûkül, és ott
mindkét oldalán erdôs. Kedvelt kirándulóhely. A völgyben járó
56-os villamossal párhuzamosan halad az autóút, amelyet ôsi vad-
gesztenyefák szegélyeznek.
KÔVÁR — Megközelíteni az 56-os busszal lehet Hûvösvölgyig,

majd a Hidegkúti úton át az Arad utcától gyalogosan érhetjük el a
Kôvár dombos területét. A kiskertes családi házak szomszédságá-
ban terül el a vitorlázórepülô-tér. A Vörös-kôvár 339 méteres ma-
gaslatáról jól látható az óbudai hegyek hosszú vonulata a Les-hegy-
tôl az Újlaki-hegyig.
KURUCLES — A Ferenc-halom északi, északkeleti lábánál hú-

zódó völgy. — A XIX. század eleji térképeken Maxengraben, majd
Kurutzenwinkel néven szerepelt. Döbrentei Gábor javasolta a Ku-
rucles magyarítást. A terület azért kapta nevét, mert a hagyomány
szerint Rákóczi kurucai innen nyugtalanították a budai vár osztrák
ôrségét. J. Ferdinand Miller 1760-ban rendkívüli vakmerôségük-
rôl ír.

Árpád-kilátó

Adyliget
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Petneházy rét

NYÉK —
A területet —
amely ma az 56-
os autóbusszal érhe-
tô el — Döbrentei javas-
latára nevezték el Nyék-
nek a Leopoldfeld, Teufelsg-
raben, Hutsweide, Schwarz-
köpº, Hafnerbergl [azaz
a Fazekashegy egy ré-
sze] és Thiergarten név
helyett. Nyék Konstantinos
Porphyrogennetos szerint a magyarok
második nemzetsége. (A nyék név nagy
számban fordul elô helységnevekben,
például: Alsónyék). Nyék középkori
falu Árpád-kori templomának rom-
jait a Szerb utcában Garády Sán-
dor régész tárta fel. A Hûvösvöl-
gyi út 78-as számú bekerített
telken láthatók Mátyás ki-
rály nyéki vadászkastélyá-
nak romjai. A Nyék el-
nevezést Döbrentei az-
zal indokolta, hogy
Oláh Miklós 1536-ban a
vadaskertet mint Nyék említi.
ORSZÁGÚT — Nagyjából a mai Margit

körút vonulata, amely már a rómaiak idejé-
ben is használt út volt. A középkorban a

Margit híd táján volt a dunai átkelôhely, és ehhez vezetett az az út, amelynek felsô sza-
kasza a mai Széna tértôl a Bem József utcáig Felsô Országút (Obere Landstrasse),
majd innen a mai Török utcán át Újlak irányába vezetô része Ófô (Alte Hauptgasse).
A Margit körútnak a mai Margit utcától (egykor Josephsgasse) a hídfôig terjedô sza-
kaszát a híd megépítésekor, háztömbök lebontásával alakították ki. A mai Margit kör-
út környéke Országút dûlônéven ismeretes.

Ófalu

LIPÓTMEZÔ — Az Ördög-árok völgyének az Apáthy-szikla, valamint a Kis-Hárs-
hegy délkeleti nyúlványa közötti része. Lényegében az 56-os villamos és autóbusz egy
szakaszának útvonala. — A középkorban itt terült el Nyék falu. Mostani nevét Gôb
(vagy Göpp) Lipót budai polgárról kapta, akinek háza a Páfrány úton volt. A terület
egyik legismertebb intézménye az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet.
MÁRIAREMETE — Régen Pesthidegkúthoz tartozott a kedvelt kiránduló- és bú-

csújáró hely a Remete-szurdok kapujában. A templom
mellett az egykori szervita rendházban ma
nyugdíjas pedagógusok otthona mû-
ködik. Az 57-es kör-
járatú autóbusszal
közelíthetô meg a
jó levegôjû, ker-
tes villanegyed.
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PÁLVÖLGY — Régi térképeken Paulithal néven szerepel.
1847-ben kapta mai nevét Buda város tanácsától a korábbi német
név lefordításával. — Hosszan elnyúló völgy, amely egyrészt a Jó-
zsef-hegy és Ferenc-hegy, másrészt a Mátyás-hegy közötti bevág-
ódás. Az itteni karsztosodó kôzetben a hévizek oldó hatására szá-
mos kisebb-nagyobb barlang keletkezett, amelyek közül a legis-

mertebb a Pál-völgyi barlang. A környéken kertes villák, lakótele-
pek alakultak ki.
PASARÉT — Mai nevét Buda város 1847. évi dûlôkeresztelôje

alkalmával nyerte a régi Disznó-rét (Sauwiesen) név helyett Ab-
dur-Rahmán pasa, Budavár parancsnokának emlékére, aki 1682-
ben halt hôsi halált a vár védelmében. Döbrentei kommentárja

PasarétGercse

RózsadombNyék
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szerint az elnevezés egyúttal emlékeztetni kíván általában a 150
éves török hódoltság idejére, valamint az országnak a magyar nagy-
urak pártoskodása miatti összeomlására. Pasarét az Ördög-árok
völgyének a Városmajor és a Lipótmezô közötti szakasza, amely a
Törökvész felé húzódik fel. Az 1930-as évektôl szép elôkertes villa-
negyed. Elôtte a Pesti Téglagyár Rt. hatalmas gyártelepe volt.
PESTHIDEGKÚT-ÓFALU — A ma kerületünkhöz tartozó terü-

let Nagy-Budapest kialakulása elôtt (1950) önálló nagyközség volt.
A község nevét, egyes feltevések szerint, a temploma elôtti hideg,
bôvízû kútról kapta. Ófalu IV. Béla idejében már létezett, terüle-
tén római emlékeket is találtak. A faluban több mûemlék-jellegû
épület, kúria és egyházi emlék található.
PETNEHÁZY RÉT — Az elnevezés Petneházy Dávidnak állít

emléket, aki 1686. szeptember 2-án Budavár falára az elsôk között
hágott fel, hogy ott kitûzze a magyar lobogót. A régi német elneve-
zés (Sonnenwirthswiesen) helyett Döbrentei javaslatára keresztel-
ték át. — A Petneházy-rét a Nagy-Hárs-hegytôl nyugatra fekszik,
közvetlenül a Kis-Ördög-árok könyökénél. Az árok két részre oszt-
ja a csendes, kikapcsolódásra alkalmas üdülôtelepet.
REMETEKERTVÁROS — A remete név az egykor itt élt erdei

remetére utal. — Hûvösvölgytôl északnyugatra, a Hûvösvölgyi út vé-
gén, a Máriaremetei út két oldalán 1930–1940 között benépesült
villanegyed.
RÉZMÁL, RÓZSADOMB — a Rókus-hegytôl délre és délke-

letre, a Dunáig lenyúló terület. A Rézmál elnevezés az 1847-es új
dûlônevek egyike. Az addig használt Kálváriahegy (Kalvarienberg)
és Kôbánya (Kreidebruch) nevek helyett, azzal az indoklással java-
solta Döbrentei Gábor, hogy egy 1394-es oklevél a Rézmál nevet
már említi. A városi közgyûlési határozatba foglalt kommentár a
továbbiakban azt mondja, hogy Rézmál Rózsahegyet jelent, azaz a
szintén használatban lévô Rózsadomb (Rosenhügel) elnevezés
nem Gül Babára, a „Rózsák Atyjá”-ra, illetve a Mecset utcában lé-
vô türbéjére (sírkápolnájára) utal, hanem jóval korábbi eredetû.
A területet fekvése kiválóan alkalmassá tette szôlômûvelésre, illet-
ve az itt található agyagos földet téglavetôk is hasznosították a XIX.
században.
SZEMLÔHEGY — Régen József-hegynek (Josefberg) nevezték

egy XVIII. századi, itt felállított Szent József-szobor után. Döbren-
tei javaslatára kapta a Szemlô-hegy nevet. A kommentár szerint
azért kellett új nevet találni a régi német elnevezés helyett, mert a
József-szobor a dûlôkeresztelô alkalmával már rég nem volt. Az új
név indoklása: Budavár 1686-os visszavételénél az ostromló csapa-
toknak ez volt a fô ôr- és szemlélô, tehát megªgyelô helye. Ma a Jó-
zsef-hegy nevet csak egy azonos nevû utca ôrzi. — A Szemlô-hegy
a Rózsadombtól északra fekvô beépített domb. Legmagasabb pont-
ján (234 méter) egy pleisztocén kori kis édesvízi mészkôtakarón
épült kilátó van. A 91-es és a 191-es autóbusz jár erre.
SZÉPHALOM — Kertvárosi lakótelep a pesthidegkúti meden-

ce délkeleti részén a Kôvár, a hidegkúti Vár-hegy homokos lejtô-
jén. A Széphalom költôi név, Kazinczyra utal. A terület a hidegkúti
autóbuszokkal közelíthetô meg.
SZÉPILONA — Ezen a néven ismert a Szilágyi Erzsébet fasor

végének, a Budakeszi út és a Hûvösvölgyi út elágazásának területe.

A név Vörösmarty Mihály ismert elbeszélô költeményére emlékez-
tet, a dûlô nevét a hajdani Szép Ilona vendéglôrôl kapta. Itt állt az
okiratokban többször említett Kuncz ispán majorja, amelyet Má-
tyás király édesanyja, Szilágyi Erzsébet bérelt. A XVIII. században
postakocsi-állomás is mûködött itt. Ma a hûvösvölgyi elágazásban
villamosremíz van.
SZÉPVÖLGY — A dûlôkeresztelô alkalmával kapta nevét a né-

met Schönthal lefordításával. A Látó-hegy és a Remete-hegy kö-
zötti V alakú szurdok méltán viseli a Szépvölgy elnevezést. Na-
gyobb részben kertes villákkal, családi házakkal beépített terület.
A Kolosy térrôl induló autóbuszokkal közelíthetô meg.
TÖRÖKVÉSZ — 1686-ban Budavár visszavétele alkalmával

egy török hadsereg pusztult itt el. A korabeli tudósítások alapján
II. Szulejmán Budavár ôrségét akarta megerôsíteni, három ízben
vezényelt ide csapatokat. Elsô alkalommal a keresztény seregek
nyolcezer fôbôl háromezret, a második alkalommal ugyanitt tíz-
ezer fôbôl kétezret öltek meg, a harmadik kísérlet is hasonló ered-
ménnyel járt, mert kétezer janicsárból legfeljebb ötszáznak sike-
rült a várba jutnia. — A régi Rochusberg Döbrentei javaslatára vet-
te fel a Törökvész nevet, utalva a török csapatok megsemmisítésé-
re. — A Pasarét feletti hegyoldal és fennsík neve, amely a Rókus-
hegy és az Apáthy-szikla között terül el. Mára a terület teljesen be-
épült, lakótelepe és villanegyede ablakaiból pompás kilátás nyílik
a Sváb-hegyre.
ÚJLAK — Felhévíz és Óbuda között terül el, keleten a Duna,

nyugaton a Mátyás-hegy határolja. A középkori Szentjakabfalva he-
lyén a török pusztítások után sváb telepesek alapítottak Neustift
(Újlak) néven új falut. A szôlômûvelésen kívül téglagyára is sok
embernek adott kenyeret. A régi Újlakot csaknem teljesen lebon-
tották, megújulása napjainkban is folyik.

VÉRHALOM — A Ferenc-hegy felsô része, a Rókus-hegy és a
Rózsadomb közötti nyereg. A városrész nevét 1847-ben kapta. A
Thuróczy-krónika (1488) szerint itt temették el a belviszályok ál-
dozatait, így Hédervári Kontot, a „kemény vitézt” és 31 társát; ide
temették Hunyadi Lászlót (1457) is, akinek holttestét a következô
évben Gyulafehérvárra szállították. Ezekre az eseményekre emlé-
keztet a Vérhalom tér és a Vérhalom utca elnevezés is. Ma a Rózsa-
domb villanegyede.
VÍZIVÁROS — A városrész közigazgatásilag az I. és II. kerület-

hez tartozik. Régi városrész, egy része a középkorban Szentpétervá-
ros néven volt ismert, templomának romjai a Csalogány utca 7.
szám alatt láthatók. A II. kerületi Vízivárost a Várhegy északi és ke-
leti lejtôje, a Margit körút-Bem József utca és a Duna-part határol-
ja. A városrész képe változatos, nagyvárosias, megújult házsorok
között értékes mûemlék jellegû épületek, templomok teszik han-
gulatossá az itt élôk mindennapjait. Közlekedési csomóponttá ala-
kult a Víziváros két pontja, a Batthyány tér és a Moszkva tér.
ZÖLDMÁL — Széles hegynyereg a Ferenc-hegy, a Pál-völgy és

a Csatárka között. Döbrentei Gábor adta a nevét a Grüner Graben
(Zöldárok) elnevezés helyett. A „mál” utótag a hegyoldal déli fek-
vésû melegebb lejtôit jelöli (mint ahogy Rézmál nevénél írtuk). Az
utóbbi években a terület képe átalakult, a kertes villák mellett sok-
emeletes házak épültek. Székely Imre—Rostás Péter

Rézmál

Pálvölgy
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Ôszbeváltó Egyed
„Amint Szent Bertalan magát mutogatja,/
Az ôszi idô is magát mind a szerint tartja”
— vélekedtek a régi öregek, mert megªgyel-
ték, hogy olyan lesz az idôjárás ôsszel, ami-
lyen Bertalankor (24-e) volt. A verôfényes
naptól kellemes meleget reméltek, az esô-
tôl bôséges káposztatermést vártak. Nem
sok jóra számítottak viszont, ha szélvész
tombolt, mert tisztában voltak vele, hogy
hosszú, kemény tél elé néznek. Mivel a ko-
rai érésû szôlôfajtákat már szedegették a
szent ünnepe táján, az apostolt a szôlôhe-
gyek oltalmazójaként tisztelték. Egyik-má-
sik gazda az aranyló fürtöket gusztálgatva
elégedetten állapította meg, hogy: „Berta-
lan a szüretre készülôdik nyúzókésével.”

Dédapáink különösen várták Ôszbeváltó
Egyedet (szeptember 1-jét), akkor kezdték
vetni a gabonát; hittek benne, hogy gazda-
gon aratnak, ha a segítôszent ünnepén ke-
rül földbe a mag. Kukoricára fogták a vágás-
ra szánt süldôt, mivel úgy gondolták: „El-
múlt Egyed, a jószág már ehet.” A falubeli-
ek betartották a szabályt: tilos volt a bencés
szerzetes napjától szekérrel közlekedni a
szôlôhegyre. A gazdák ugyanis javában
csôszködtek, madarakat, karkosaras „láto-
gatókat” hessegettek szüretig. Mivel déd-
anyáink azt tapasztalták, hogy Egyed idôjá-
rása megszabja a hónap derûjét-borúját,
úgy gondolták: „Egyed négy hétig fogva tart-
ja az idôt.” Ha esett, a kétökrös gazdának

azt tanácsolták, vegyen még két jószágot,
hogy megküzdhessen a sárral. Az égdörgés-
bôl bô termésre következtettek, a verôfé-
nyes idôtôl „itatós”, zamatos bort remél-
tek. Fôként szegények, betegek fohászkod-
tak a VIII. században remetéskedô Egyed-
hez, az ô nevében szenteltették a gyógyszer-
nek szánt édesköményt.

Faluhelyen szinte minden családban volt
Róza, Rozália, akinek névnapján (4-e) ki-
csik és nagyok fohászkodtak a testi-lelki
nyavalyák elkerüléséért. A XII. században
élt Rozáliának, a pestises betegek oltalma-
zójának tiszteletére kápolnákat építettek,
ahol remeték imádkoztak a hívôk egészsé-
géért. A barokk korban emelt Szenthárom-
ság-szobrok egyik mellékalakjaként gyak-
ran szerepelt Rozália, ahogy megjelent a bu-
davári szobor szentjei között is. Miként
dédanyáink szerte az országban, a hidegkú-
ti asszonyok is minden bizonnyal hittek
benne, hogy a Rozáliákat — a név a virágok
királynôjének tartott rózsa latin nevébôl, a
rosából származik — messze kerülik a be-
tegségek.

Rontónapnak hitték Jusztiniáni Szent Lô-
rinc püspök ünnepét (5-e), amikor már
lucskos, íztelen, „lôrinces” a dinnye. Az
öregek megªgyelték, hogy a fák pihenôre
készülôdnek, nem nônek tovább. Ha napsü-
téses idô volt Lôrinckor, nem fájt a fejük a
tüzelô miatt, mert hosszú, szép ôszt remél-
tek.

Pintér Csilla

Járjunk nyitott szemmel!

A Pasaréti út 8-as számú egyemeletes ház
falán egy emléktábla Jávor Pálnak, az egy-
kor népszerû színésznek állít emléket. A
ház a Szent János kórház közelében, a ben-
zinkúttól nem messze kertes villák és eme-
letes házak között található, az utca felôl ki-
sebb elôkerttel, a ház hátsó oldalán pedig
egy parkszerûen kiépített díszkerttel. Az
épület homlokzatán egyik oldalon a szín-
mûvészre emlékeztetô tábla, a másik olda-
lon pedig egy 60 cm átmérôjû kerek dom-
bormû, amely Michelangelo Madonna a
Gyermekkel c. reliefjének másolata. A re-
neszánszkori mûvészeti emlék eredetije a
ªrenzei Museo Nazionale del Bargelloban
nyert elhelyezést, ennek egyik másolata a
Pasaréti úti Jávor Pál-házon, a másik, piro-
gránitból készült másolat pedig a Fenyves
utca 10-es számú ház, Czakó Elemér villájá-

nak kerítésében látható (még ma is sérült
állapotban). Ezekrôl részletesebben írtunk
a Budai Polgár 2003-as 6. és 11. számában.
A szöveg mellett a szokásos függönyimitá-
ció kifaragott képe látható.

Jávor Pál az Országos Színészegyesület is-
koláját elvégezve 1922-tôl többfelé játszott
vidéken bonvivánszerepeket, de ízes népi
alakokat is kitûnôen alakított. 1928-ban
Budapesten a Magyar Színházhoz került,
majd az Operettszínház, a Vígszínház, vé-
gül a Nemzeti Színház szerzôdtette. A kö-
zönség hamar felismerte a rokonszenves
és elegáns megjelenésû színész mögött a
nagyszerû drámai tehetséget, aki a színpad
és a ªlmvilág egyik igen népszerû színésze,
a nézôtér kedvence lett. — 1944-ben a nyi-
lasok Sopronkôhidára hurcolták, 1946-
ban külföldre távozott. Amerikában csak ki-
sebb szerepeket kapott, népszerû volt azon-
ban ott is a magyarok elôtt a vándorszí-
nész-társulatok elôadásaiban. 1957-ben
hazatért, és a Nemzeti Színházban, a Kama-
ra Varietében és a Jókai Színházban ját-
szott. Színészi pályafutása alatt sikere volt
Molière, Shakespeare, Ibsen, Bródy és Zila-
hy drámáiban. — Önéletrajzi írása az Egy
színész elmondja (1946) címû mûve.

Székely Imre

Emléktábláink

HIBAIGAZÍTÁS. Technikai okokból
utolsó számunkban a Mecénás keres-
tetik címû cikkbôl sajnálatos módon
kimaradt egy rész. A bekezdés helye-
sen: „A bronzkoszorú újbóli pótlása
különleges ráerôsítéssel kívánatos len-
ne. A megóvás érdekében azonban
célszerûbbnek tûnik haraszti kôbôl va-
ló kifaragtatása. Az emlékmû felirata
sem volt már olvasható, a Budapest
Galéria aranyoztatta.”

Visszatérnek a
Ganz-villamosok?
A Szabadság híd lezárásával összefüggés-
ben az utasszám várható növekedése miatt
sûríteni fogják a körúti 4-es és 6-os villa-
mosokat. Így valószínûleg visszatérnek a
csatolt Ganz csuklós szerelvények, mert a
szeptemberi iskolakezdéssel az elôírások
szerint egyébként is 34 Combinót kell for-
galomba kiadni a 40-bôl, miközben lég-
kondicionáló- és ablakbeépítés miatt
amúgy is ki kell vonni néhányat a forgalom-
ból, ráadásul a Siemensszel 90 százalékos
rendelkezésre állási szerzôdés van érvény-
ben, ami négy Combino napi javítását teszi
lehetôvé.

Aki nagyon ªgyel, kora reggel most is lát-
hat Ganz csuklós villamost a Margit kör-
úton, ugyanis a 2-es villamosok csak a
Moszkva tér érintésével tudják elérni jelen-
legi útvonalukat. Négy darab csatolt Ganz
csuklós villamos készenlétben áll a remíz-
ben, hogy ha a sûrítés miatt szükséges, be-
vethetô legyen. A közlekedési szakembe-
rek lapzártánkkor még vitatkoznak azon a
megoldáson, hogy a régi négy szerelvény
4-es jelzéssel a budafoki kocsiszínbôl kiáll-
va, a reggeli csúcsidôszakban utasokkal,
menetrend szerint közlekedjen a Fehérvári
úton, és közvetlenül innen a Nagykörúton
át a Moszkva térig menjen.

Kertész István
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Több mint sport
Lassan búcsúzunk a nyártól, vége a
lustálkodás, délig heverészés,
gondtalan semmittevés boldog
korszakának. A szeptemberi
iskolakezdés nemcsak tanulást jelent
gyerekeink számára, újra indulnak a
különórák, edzések, délutáni
foglalkozások is.

Bár az igények és elvárások ezen a téren is
különbözôek, abban minden szülô egyet-
ért, hogy a rendszeres mozgás elengedhe-
tetlenül fontos a naphosszat könyvek fölé
görnyedô, vagy éppen a tévé és számítógép
elôtt ücsörgô csemeték számára. Itt van pél-
dául a kendo. Hogy mi is az a kendo? Ép-
pen ezt kérdeztem Bárány Tibor válogatott
kendóstól és edzôtôl magam is.

— A kendo japán vívás. A klasszikus ja-
pán vívás hagyományain alapszik, amely
mára kissé leegyszerûsödött, illetve sporto-
sabb jelleget öltött. A hangsúly a gyakorlati
haszonról a kivitelezés tökéletesítésére te-
vôdött át, és ez egy lényeges különbség a
klasszikus sportok és a budo harcmûvésze-
tek között. Ez egyébként más japán harcmû-
vészeti vagy egyéb mûvészeti ágra is jellem-
zô, akár a sodóra vagy az ikebanára. Emel-
lett természetesen a kendóban is jelen van
a megmérettetés, vannak versenyek, baj-
nokságok, ahol a gyôzelem a fontos, de a
kendo célja sohasem a versenyzés.

A japán harcmûvészet eredetileg nem ta-
golódott ilyen sok irányba. Volt egyfajta,
igen sokrétû testedzés, amit a szamurájok
gyakoroltak nap mint nap, majd ezekbôl fo-
kozatosan alakultak ki a különbözô harcmû-
vészeti ágak, mint például a kyudo, kendo
és a judo. Japánban ma is több millióan
kendóznak, hiszen ez a sportág a judóval
együtt a japán nemzeti tanterv része, tehát
általános és középiskolákban oktatják.

Mennyiben más a japán vívás, mint az
európai vívás?

Hasonló, mégsem ugyanaz, fôleg szelle-
miségében nem. A különbségek éppen a
nyugati és a keleti gondolkodásmód közötti
eltérésekbôl adódnak. A japán vívás, ha

nem is mélyebbek a gyökerei, de minden-
képpen jobban ragaszkodik az ôsi formák-
hoz, a tradíciókhoz. Sajnos, az eredeti ma-
gyar vívás például teljesen megszûnt; amit
ma láthatunk és ûzhetünk, azt a franciáktól
„importáltuk”. A kendo esetében is védôfel-
szerelésben és vívóeszközzel a kézben küz-
dünk, de ez nem fémbôl készült tôr vagy
kard, hanem kardimitáció — sokan botnak
vélik, holott ez bambuszkard.

Mit jelent maga a szó?
A „ken” kardot, a „do” szócska pedig a kí-

nai „tao” szó megfelelôje, aminek jelenté-
se: út. Út, amelyen elindulunk, és amelyet
végig kell járnunk, akár egy életen át. A
kendo tehát több mint sport, mondhat-
nám, hogy életmód és életªlozóªa.

Magyarországon milyen hagyományai
vannak?

Mindössze húsz-huszonöt éve jelent
meg Magyarországon a kendo. Az elsô úttö-
rô korszak után mára kialakult egy magas
színvonalú kendóoktatás, amelyet elsôsor-
ban az igen jelentôs japán támogatásnak kö-
szönhetünk. Így mostanra Közép-, Kelet-
Európa legerôsebb kendócsapatával dicse-
kedhetünk. Nyertünk már több Európa-
bajnokságon és egy világbajnoki címet is
magunkénak tudhatunk, igaz, akkor a japá-
nok külön kategóriában indultak. Az után-
pótlás miatt sem kell aggódnunk: juniorja-
ink, ªúk és lányok egyaránt szintén na-
gyon szép eredményeket hoznak.

Péter Zsuzsa

Bárány Tibor (35 éves) 6 danos kendótanár, négyszeres ma-
gyar bajnok, tizenöt éve tagja a magyar válogatott kendócsa-
patnak, jelenleg a csapat kapitánya. Tizenhárom éves kora óta
foglalkozik ezzel a sportággal. Elsô oktatója a Japán Nagykö-
vetség kultúrattaséja volt. Többször járt Japánban, ahol edzô-
táborokban és egyetemeken tökéletesítette kendótudását.
Évek óta foglalkozik oktatással, tanított az Egyesült Államok-
ban és Venezuelában is. Jelenleg a Budapest Fônix Kendo és Ia-
ido klub elnöke, ahol mindenki megtalálhatja a számára leg-
megfelelôbb edzésformát, hiszen külön tanulhat gyermek és

felnôtt, versenyezni vágyó és a mozgás örömét keresô. A klub székhelye a Marczibá-
nyi tér 1. alatti Kodály Zoltán iskola, de további információkat a www.budapestken-
do.hu honlapon, illetve a budapestkendo@gmail.com e-mail címen találhatnak az ér-
deklôdôk.

NÉVJEGY

Országos bajnokok
A 11 éves Szendrô Dániel, a II. kerületi
Csik Ferenc Iskola tanulója, valamint
sporttársa, Tóth Bence, a III. kerületi
Mustármag Iskola tanulója vitték el
idén korosztályukban az aranyérmet
párosban az országos kajak-kenu ver-
senyen, amelyet júliusban rendeztek
Sukorón. Dani két éve kajakozik aktí-
van, eddig 19 érmet szerzett ebben a
sportágban, továbbá tizenegy érmet
kézilabdában, illetve úszásban. Képün-
kön a nyertes páros.

Vízilabdás nap
A Külkerpark (1021 Budakeszi út 73/c)
nyílt napot szervez a vízilabda jegyé-
ben augusztus 25-én 10–18 óráig. Bu-
dapesten elsô ízben itt kerül sor
strandvízilabda-mérkôzésekre. A nap
fô eseményeként gálamérkôzést vív
egymással a közelmúlt és a jelenkor él-
játékosaiból összeálló két vízilabdacsa-
pat. Három olasz csapat, az Orvos-
egyetem SC, illetve a Tatabánya ifjú já-
tékosai mérik össze tudásukat. A mér-
kôzések szünetében a junior szinkron-
úszó válogatott tart bemutatót, és fel-
lép a vízilabdázók alkotta Beer Brot-
hers zenekar. A belépô a fél napra szó-
ló jegy árának felébe, ezer forintba ke-
rül. Információ a 391-0010-es vagy a
(06 30) 688-0801-es számon.

Kipróbálhatjuk
a repülést
A Kettô SE Siklóernyôs Szakosztálya
szeptember 2-án vasárnap nyílt napot
tart, ahol tandemrepülésre is lehetô-
ség lesz. Felszerelésrôl a szakosztály
gondoskodik, ajánlott túrázó felszere-
lés, magas szárú cipô, kesztyû. Találko-
zó 9 órakor a Arad u. — Kardos u. sar-
kon. A repüléshez 20–25 km-t kell au-
tózni, az autó nélkül érkezôket kiviszik
a starthelyre. Érdeklôdés: Gombóc Ar-
túr (Pálª Béla Gábor), (30) 445-1889,
e-mail: pbg@freemail.hu, www.2se.
ini.hu, www.up-sikloernyo.ini.hu
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Tanszer- és
élelmiszergyûjtés
A Magyar Demokrata Fórum II. kerületi
szervezete — csatlakozva az Antall József
Alapítvány és az Ifjúsági Demokrata Fó-
rum budapesti szervezetének segélyakció-
jához — a szeptemberi iskolakezdésre tan-
szert és élelmiszert gyûjt erdélyi gyerme-
kek részére.

Az adományokat szeptember 15-ig vár-
ják az MDF kerületi irodájába (1022 Bimbó
út 63.) az alábbi ügyeleti idôben: augusz-
tus 28-án és 30-án 17–19 óráig, szeptem-
ber 4-én 15–19 óráig, 6-án 16–19 óráig,
11-én 15–19 óráig és 13-án 16–19 óráig.

Amennyiben a (06 70) 453-5974-es szá-
mon jelzi, elôzetes idôpont-egyeztetést kö-
vetôen elmennek az adományokért. A fel-
ajánlott tanszer- és élelmiszeradományo-
kat a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Szent
József Otthona részére juttatják el.

Pesthidegkúti
Baráti Kör
Ismét szeretettel várjuk az érdeklôdôket a
Pesthidegkúti Baráti Kör következô összejö-
vetelére a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési,
Kulturális és Mûvészeti Központba (1028
Templom u. 2–10.) szeptember 19-én
szerdán 17-19 óráig.

A 2005-ben alakult Baráti Kör célja,
hogy a Pesthidegkutat szeretô polgárok idô-
rôl idôre találkozhassanak — klubszerû
összejövetel formájában —, és kötetlen be-
szélgetés során megvitathassák a település-
részünkkel kapcsolatos problémákat, ese-
ményeket, örömeinket és bosszúságainkat.
(A találkozókon részt vettek döntése alapján
az összejöveteleket minden hó harmadik szer-
dáján tartjuk!)

Szeretettel várjuk tehát az érdeklôdôket
korra, nemre és pártállásra tekintet nél-
kül!

Porkoláb Mátyás

Várható
felújítások és
útlezásárok
n A fôvárosi önkormányzat tájékoztatása
szerint várhatóan szeptember elején kezdô-
dik a Fô utca és a Bem tér felújítása mint-
egy 483 méteres szakaszon.
n Folytatódik a Hûvösvölgyi út felújítása:
szeptember közepétôl a Budakeszi út és a
Kelemen László utcai csomópont közötti
szakasz kerül sorra. A munkák elôrelátható-
lag október 10-ig fejezôdnek be (a vízcsö-
vek cseréje augusztus végéig tart). A Bu-
denz út és a Furulya utca között jelzôlámpa
irányítja a váltakozó irányú forgalmat.
n A Fillér utcában az Ezredes utca kereszte-
zôdésénél közmûépítés miatt a felfelé hala-
dó sávban útszûkület nehezíti a forgalmat.
n A Fôvárosi Csatornázási Mûvek szeptem-
ber közepétôl csatornafelújítást végez a Lep-
ke utcában (a Gábor Áron u. és Virág árok

között) 469 m hosszan, valamint a Rhédey
utcában (a Szilágyi Erzsébet fasor és a Pasa-
réti út között) 147 m hosszan. Mindkét utcá-
ban a forgalmat a lehetô legkisebb mérték-
ben zavaró, környezetkímélô, csôbéleléses
technológiát alkalmaznak. Ez azt jelenti,
hogy nem kell végig felbontani a csatorna fe-
lett az úttestet, hanem 50–60 méterenként
munkagödröket nyitnak, ahol darabokban
lehelyezik a csatornaszelvényeket, ezeket a
régi csatornába behúzzák, és a föld alatt
megfelelôen összeillesztik.

INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI MÉRÉSEK. Szeptemberben a hûvösvölgyi Stop.Shop-
ban lévô Budai Szent Anna Szolgáltató Gyógyszertárban számos egészségügyi mérés
— többek között az EKG-bázisú szívkontroll, a bôrtípus-vizsgálat, a testzsírmérés —
ingyenes lesz A különbözô mérések eredményeit a késôbbiekben adatbázisban tárol-
juk, így nyomon követhetôk a mért értékek változása (javulás vagy rosszabbodás).

BKV-hírek
Vágányzár a szentendrei HÉV-en
A szentendrei HÉV vonalán a Batthyány tér és Békásmegyer között augusztus 24-én
üzemkezdettôl 29-én üzemzárásig vágányzár lesz. Az utasokat sûrûn járó HÉV-pótló
autóbuszok szállítják a Batthyány térrôl és az Árpád híd metróállomástól is Békásme-
gyerre. Békásmegyer és Szentendre között a vonatforgalom zavartalan marad.

Ismét sûrítik a reggeli 64-es és 164-es autóbuszjáratokat
A BKV Zrt. korábban már sûrítette a 64-es és 164-es autóbuszokat, de a tapasztala-
tok azt mutatják, hogy munkanapokon reggelenként még így is 90% fölötti a két já-
rat kihasználtsága. Ezért várhatóan szeptembertôl újabb egy kocsival erôsítik meg
a vonalon a jármûállományt, ezzel a reggeli csúcsban a közös követési idôköz 7 per-
ces lesz, míg a 164-es önálló vonalszakaszán 20 perces járatgyakoriságot tudnak biz-
tosítani. Kertész István


